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Z á p i s 

 

z 34. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 26. 5. 2016 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: Mgr. Věra Dejmková, Ing. Miloslav Plass  

 

Nepřítomni:   
 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Kontrola usnesení 

3. Dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální 

služby a prorodinných aktivit v KHK pro rok 2016 

4. Aktualizace sítě podporovaných sociálních služeb KHK 

5. Návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v 

zákoně č. 108/2006 Sb. v KHK v roce 2016 

6. Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

7. Informace ze sociální oblasti 

8. Různé 

9. Závěr 

 

Jednání v 09.00 hodin zahájil a řídil předseda Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje Bc. Otakar Kalenda. Uvítal přítomné, upozornil na materiály, které 

byly všem členům výboru předány před zasedáním.  

K bodu 1 

Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

 jednomyslně byl schválen program 34. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 

 

 ověřovatelem zápisu byl schválen RNDr. Petr Žďánský, CSc. 

 

 jednomyslně byl schválen host: 

 

 Ing. Mgr. Jiří Vitvar – vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 jednání výboru se rovněž zúčastnil:  

 

 

 PaedDr. Josef Lukášek, člen rady, gestor odvětví sociálního 

 

Hlasování: 
Pro  -          11     

Proti  -   0         

         Zdržel se  -   0 
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K bodu 2 

Kontrola usnesení 

Bc. Otakar Kalenda rekapituloval usnesení z posledního jednání výboru sociálního. 

USNESENÍ VS/33/161/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

I.  b e r e   n a   v ě d o m í  vyhodnocení plnění opatření Krajského plánu vytváření rovných 

příležitostí pro osoby se zdravotním postižením pro období 2014-2016 za rok 2015 

 

USNESENÍ VS/33/162/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.      d o p o r u č u j e   provést zmapování přístupnosti škol a školských zařízení, zřizovaných 

Královéhradeckým krajem, z hlediska bezbariérovosti ve spolupráci s Národní radou osob se 

zdravotním postižením 

 

Jednání Komise pro občany se zdravotním postižením Rady Královéhradeckého kraje zatím 

neproběhlo, proto nemohlo být usnesení tlumočeno. Usnesení trvá. 

 

USNESENÍ VS/33/163/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.      d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit mimořádnou aktualizaci 

Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro období 2015-

2016, dle předložených materiálů 

 

USNESENÍ VS/33/164/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.      d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit přidělení dotace Diakonii 

ČCE - středisku Milíčův dům – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ve výši 800 tis. 

Kč, v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 

108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v Královéhradeckém kraji 

v roce 2016, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou 

Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na 

podporu poskytování sociálních služeb v roce 2016, dle předložených materiálů 

 

 

USNESENÍ VS/33/165/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.      d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Dodatek č. 3 zřizovací 

listiny příspěvkové organizace DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU Rokytnice v Orlických 

horách, dle předložených materiálů 

 

USNESENÍ VS/33/166/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

 

I.      d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestičního 

účelově vázaného příspěvku Centru investic, rozvoje a inovací na realizaci aktivit v projektu 

Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji V, ve výši 

2 693 036,- Kč, dle předložených materiálů 

 

Materiály byly krajským zastupitelstvem schváleny.  
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K bodu 3 

Dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální 

služby a prorodinných aktivit v KHK pro rok 2016 

Bc. Otakar Kalenda informoval o dotačním programu pro podporu činností, které navazují, 

kooperují nebo rozšiřují sociální služby a prorodinných aktivit v KHK pro rok 2016. Zmínil 

jednání hodnotící komise, která předala svůj návrh Výboru sociálnímu. Ing. Mgr. Jiří Vitvar 

doplnil informace o výši rozdělované částky (2 miliony Kč) a dále detailněji informoval o 

jednotlivých fázích dotačního řízení.  

 

Dotazy a diskuse: Bc. Zdeňka, Šárová, Bc. Otakar Kalenda, Ing. Anna Maclová, Ing. Mgr. Jiří 

Vitvar 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  11 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/34/167/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
  

II.  d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit výsledky 

dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují 

sociální služby a prorodinných aktivit v KHK pro rok 2016, na základě jednání 

(návrhu) hodnotící komise 

 

K bodu 4 

Aktualizace sítě podporovaných sociálních služeb KHK 

PaedDr. Josef Lukášek informoval o aktualizaci sítě podporovaných služeb KHK. Zmínil služby, 

které ukončily činnost nebo byly vyřazeny se sítě z jiného důvodu (Oblastní spolek ČČK Hradec 

Králové, Tamtam, o.p.s.), jakož i služby, jejichž financování by mělo být zajištěno MPSV (Domov 

sv. Josefa v Žirči). Popsal rovněž požadavky jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb na 

rozšíření, či úpravu poskytovaných služeb v rámci sítě. Ing Mgr. Jiří Vitvar poté konkretizoval 

jednotlivé navrhované změny sítě. 

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/34/168/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
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I. d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit aktualizaci Plánu 

rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016 včetně přílohy č. 4.1 Síť 

veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje – přehled 

podporovaných služeb a přílohy č. 4.2 Přehled služeb s celostátní působností zajišťujících 

potřeby obyvatel, dle předložených materiálů a za předpokladu zajištění finančních 

prostředků 

 

K bodu 5 

Návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v 

zákoně č. 108/2006 Sb. v KHK v roce 2016 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o záměru vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních 

služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v KHK v roce 2016. Hovořil o harmonogramu a 

termínech v rámci dotačního řízení. 

 

Bc. Otakar Kalenda se dotázal na odst. 2.8.3 na s. 2 Pravidel dotačního řízení a na základě 

proběhlé diskuse navrhl, aby se výbor vyjádřil k tomu, zda-li tento odst. v Pravidlech dotačního 

řízení 2016 ponechat. 

 

Pro bylo 0 členů. 

Proti bylo 11 členů. 

Nezdržel se nikdo. 

Dotazy a diskuse: Bc. Otakar Kalenda, Ing. Anna Maclová, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, PhDr. Taťána 

Lankašová, CSc., RNDr. Petr Žďánský, CSc., Ing. Vladimír Derner 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  11 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/34/169/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.   d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

1)  vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných 

v zákoně č. 108/2006 Sb. v KHK v roce 2016; 

2) výzvu k podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 

2016 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; 

3) pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu 

sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, vyjma odst. 2.8.3; 

4) vzor dotační smlouvy; 
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5) jmenování hodnotící komise pro vyhlášený dotační program ve   složení: 

a) PaedDr. Mgr. Josef Lukášek – náhradník Ing. Vladimír Derner 

b) RNDr. Petr Žďánský, CSc. – Náhradník. PhDr. Taťána Lankašová, 

CSc. 

c) Bc. Otakar Kalenda – náhradník PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. 

 

 

K bodu 6 

Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o ostatních materiálech, připravených pro jednání 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 6. 2016. 

 

Návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky pro Diakonii ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí 

Jedná se o částku 300.000,- Kč. Poskytovatel poskytuje novou službu od 1.6.2016, proto si 

nemohl požádat o státní peníze. Nyní je předpoklad, že zažádá o peníze v rámci krajského 

dotačního řízení a částky budou následně narovnány. 

 

Dotazy a diskuse: Bc. Otakar Kalenda, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, Ing. Anna Maclová 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 11 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/34/170/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

 

I.      d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje poskytnutí bezúročné 

zápůjčky pro Diakonii ČCE – středisko Světlo Vrchlabí, ve výši 300.000,- Kč, 

z kapitoly 28 rozpočtu Královéhradeckého kraje 

 

 

Program prevence kriminality Královéhradeckého kraje v roce 2016 

Jedná se o dotaci, kterou kraj každoročně získává ze státního rozpočtu na prevenci kriminality. 

 

Dotazy a diskuse: Bc. Otakar Kalenda, Ing. Mgr. Jiří Vitvar 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  11 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 



 6 

USNESENÍ VS/34/171/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.      d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit přijetí dotace 

Královéhradeckému kraji z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ve 

výši 386 000 Kč schválených projektů (Nedáme se – speciální vzdělávací program 

pro seniory -126.000 Kč a Resocializační program pro děti a mládež – 260.000,- Kč), 

vč. zajištění prostředků nutné finanční spoluúčasti na realizaci obou projektů z 

rozpočtu kapitoly 28 

 

 

K bodu 7 

Informace ze sociální oblasti 
PaedDr. Josef Lukášek informoval o financování sociálních služeb. Po přepočtu se zdá, že 

Královéhradeckému kraji bude poskytnuta částka ve výši pouze cca 17 milionů (z celkové částky 

350 mil. Kč, uvolněné MPSV), což je méně, než kolik je třeba. Dále informoval o problematice 

plateb od zdravotních pojišťoven. Informoval také o aktuálním průběhu rekonstrukce v Domově 

U Biřičky. 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar podrobněji popsal způsob financování sociálních služeb v letošním roce. 

Dále informoval o připravované rekonstrukci Domova důchodců Černožice. 

 

PaedDr. Josef Lukášek informoval o výsledku výběrového řízení na pozici ředitele/lky 

příspěvkové organizace Barevné domky Hajnice. Novou ředitelkou bude od 1.7.2016 Ing. Bc. 

Lucie Skalová. 

 

 

K bodu 8 

Různé 

Bc. Otakar Kalenda informoval o výjezdním zasedání Výboru sociálního, které se uskuteční dne 

23.6.2016 v Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší. Organizace a 

technické záležitosti budou zajištěny v průběhu měsíce června. 

 

RNDr. Petr Žďánský, CSc. informoval o dni otevřených dveří kontaktního centra Domovinka 

v Hradci Králové, které se koná dne 8.6.2016. 

 

Ing. Anna Maclová informovala o Festivalu národů, který je pořádán krajem a koná se dne 

28.5.2016. Dále pozvala na festival sociálních služeb Poznejme se navzájem, který proběhne dne 

24.6.2016. 

 

K bodu 9 

Závěr 

Předseda poděkoval členům Výboru sociálního za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, 

že byly vyčerpány všechny body programu, v 11:00 hodin jednání ukončil. 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

                     Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………….………………………. 

                 RNDr. Petr Žďánský, CSc. 

                        ověřovatel zápisu 
 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

 

  


