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Z á p i s 

 

z 19. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 27. 11. 2014 od 9 hod. v budově KÚ, místnost P1.443 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: Mgr. Věra Dejmková, Ing. Vladimír Derner, p. Jana Křížová, Ing. Miloslav Plass 

Nepřítomni:   
 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Kontrola usnesení 

3. Informace o přípravě budoucí podoby financování sociálních služeb 

4. Návrh rozpočtu KHK na rok 2015 – odvětví sociálních věcí – pokračování 

5. Materiály do krajského zastupitelstva 

6. Termíny jednání sociálního výboru na rok 2015 

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 19. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 

 ověřovatelem zápisu byl schválen RNDr. Petr Žďánský, CSc. 

 

 jednomyslně byli schváleni hosté: 

 

 Ing. Mgr. Jiří Vitvar, vedoucí odboru sociálních věcí 

 Ing. Vladimír Soběslav – vedoucí odboru ekonomického 

 

 jednání výboru se rovněž zúčastnil:  

 

 Ing. Vladimír Táborský, člen rady, gestor odvětví ekonomického 

 PaedDr. Josef Lukášek, člen rady, gestor odvětví sociálního 

 

Hlasování: 
Pro  -          8     

Proti  -   0         

         Zdržel se  -   0 
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K bodu 2 

Kontrola usnesení 

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

USNESENÍ VS/18/72/2014 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  aktuální informace o situaci v příspěvkové organizaci odvětví sociálních 

věcí Barevné domky Hajnice 

 

Věc je dále v řešení. Kontrolní protokol oddělení VAFK byl řediteli organizace doručen a v současné 

době běží lhůta k podání námitek. 

 

USNESENÍ VS/18/73/2014 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

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

příspěvkové organizace odvětví sociálních věcí Barevné domky Hajnice ve smyslu vymezení hlavního 

účelu a předmětu činnosti této organizace (Chráněné bydlení) 

 

Schváleno Zastupitelstvem. 

 

USNESENÍ VS/18/74/2014 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. p o d p o r u j e  návrh vedoucího odboru sociálních věcí na posílení kontrolní činnosti v rámci 

odboru sociálních věcí ( + 4 pracovníci), a to i s ohledem na změnu podoby financování sociálních 

služeb 

Informace byla přednesena na jednání Zastupitelstva. 

USNESENÍ VS/18/75/2014 

 Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  informace o průběhu transformace vybraných pobytových sociálních 

služeb ke dni 16.10.2014 

 

Vzato na vědomí. 

 

USNESENÍ VS/18/76/2014 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. b e r e  n a  v ě d o m í    aktuální informace o přípravě budoucí formy financování sociálních 

služeb 

 

Vzato na vědomí. 

 

USNESENÍ VS/18/77/2014  
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

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 Sítě veřejně podporovaných 

sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2015 – 2016, dle předložených materiálů 

 

USNESENÍ VS/18/78/2014 

 Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. d o p o r u č u j e    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit navýšení dotací v rámci 

dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,v  platném 
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znění dle návrhu hodnotící komise s tím, že zároveň doporučuje prodloužit termín čerpání 

navyšované částky do 31.3.2015  

 

USNESENÍ VS/18/79/2014 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

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

dotace na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,v platném znění, 

v Královéhradeckém kraji v roce 2014 pro Sociální rehabilitaci Nona a umožnit vyčerpat dotaci bez 

omezení na podílu z celkových nákladů 

 

USNESENÍ VS/18/80/2014 

 Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. d o p o r u č u j e     Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit navýšení dotace v rámci 

dotačního řízení pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro 

podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji v roce 2014 Oblastní charitě Jičín pro 

projekt „Podpora rodin v rámci SPOD“ o 40.000 Kč 

 

Schváleno Zastupitelstvem. 

 

USNESENÍ VS/18/81/2014 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. ž á d á odbor sociálních věcí o zpracování vyjádření k aktuálnímu návrhu rozpočtu 

Královéhradeckého kraje – odvětví sociálních věcí (výstup z jednání Výboru finančního ze dne 

14.10.2014), a to do příštího jednání výboru 

 

II.  u k l á d á   předsedovi Výboru sociálního pozvat na příští jednání Výboru sociálního Ing. Josefa 

Táborského, radního pro oblast ekonomickou, a Ing. Petra Kebuse, předsedu Výboru finančního 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

Bylo splněno. 

 

USNESENÍ VS/18/82/2014 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

provoz příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí na rok 2014, dle předloženého materiálu 

 

Schváleno Zastupitelstvem. 

 

USNESENÍ VS/18/83/2014 

I.b e r e  n a  v ě d o m í   předložení žádosti o neinvestiční dotaci v rámci programu Úřadu vlády ČR 

„Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2015“ 

 

Splněno. 

K bodu 3 

Informace o přípravě budoucí podoby financování sociálních služeb 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o aktuální situaci v přípravě budoucí podoby financování 

sociálních služeb. Odkázal na zaslaný materiál. Uvedl, že v současné době bylo na základě 

rozhodnutí Rady KHK zažádáno na MPSV o částku cca 743 milionů Kč. Předpokládaná 
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schválená částka činí 379,5 milionů Kč. Zmínil rovněž materiál, připravený pro jednání 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, týkající se Pověření k zajištění dostupnosti poskytování 

sociální služby, čímž je zajištěn soulad s evropskou (unijní) legislativou.  

Dotazy a diskuse: PhDr. Taťána Lankašová, CSc., Ing. Anna Maclová, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, Bc. 

Otakar Kalenda 

  

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/19/84/2014 

 Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 

zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém 

kraji, ve znění usnesení ZK17/1115/2014/, dle předložených materiálů 

 

 

K bodu 4 

Návrh rozpočtu KHK na rok 2015 – odvětví sociálních věcí – pokračování /tento bod byl 

předřazen a projednáván po bodu č. 2/ 

 

Bc. Otakar Kalenda informoval o zaslaném materiálu, který se oproti materiálu, 

prezentovanému na minulém jednání Výboru sociálního, nemění co do čísel, nicméně změn 

doznaly komentáře v důvodové zprávě. Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval rovněž o tom, že 

v mezidobí došlo k účinnosti novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Zároveň probíhala jednání 

s odborem ekonomickým a došlo k dohodě, kdy vzhledem k nejasnosti výše částky od MPSV a 

způsobu jejího rozdělování, zůstane částka příspěvků příspěvkových organizací na původních 

číslech a případně změny budou řešeny v roce 2015. Ing. Josef Táborský řečené potvrdil a 

upozornil na skutečnost, že předmětná otázka je stále v řešení. Informoval o navýšení platových 

tarifů o 3.5 %, což v letošním roce není problémem, neboť momentálně bude hrazeno z peněz, 

které jsou k dispozici (jedná se prakticky pouze o jeden měsíc). Zdůraznil, že se kraj v žádném 

případě nesnaží znevýhodňovat sociální oblast. Ing. Vladimír Soběslav potvrdil výše uvedené a 

dále informoval o rozpočtu na rok 2015, který byl schválen jak finančním výborem, tak Radou 

Královéhradeckého kraje. 

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

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 
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USNESENÍ VS/19/85/2014 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.       p r o j e d n a l    návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2015 – odvětví 

sociálních věcí (kapitola 28 a Fond rozvoje a reprodukce) 

 

II.       b e r e   n a   v ě d o m í     informaci, že pokud by očekávaná zvýšená dotace nebyla 

ze strany MPSV poskytnuta, případně by byla jakkoli krácena, budou potřebné 

finanční prostředky řešeny v návrhu upraveného rozpočtu na rok 2015 z vlastních 

prostředků kraje 

 

 

K bodu 5 

Materiály do krajského zastupitelstva 

 

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

Královéhradeckého kraje. 

Návrh na schválení prodloužení čerpání dotací v rámci dotačního řízení na podporu sociálních 

služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,v platném znění. 

Zastupitelstvo kraje dne 23.6.2014 schválilo dotace na podporu sociálních služeb definovaných 

v zákoně č. 108/2006 Sb.,v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2014. Dne 

13.11.2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí zaslalo na kraje svůj návrh na dodatečné 

navýšení dotací ze státního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že k navýšení dochází v závěru roku, 

jeví se jako účelné umožnit prodloužit čerpání dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje až do 

konce 1. čtvrtletí 2015, protože organizace, které nemají zázemí zřizovatele, se dostávají v tomto 

období do platební neschopnosti. 

 

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

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení (Ing. Anna Maclová ohlásila v rámci tohoto 

hlasování střet zájmů a proto hlasovat nebude) 

Hlasování: 

Pro  -  9  

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

USNESENÍ VS/19/86/2014  

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

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

čerpání dotací v rámci dotačního řízení na podporu služeb definovaných v zákoně č. 

108/2006 Sb., v platném znění, dle předložených materiálů 

 

Návrh na přerozdělení příspěvků na provoz příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí na 

rok 2014  

Jedná se o návrh na přerozdělení příspěvků na provoz příspěvkových organizací odvětví 

sociálních věcí na rok 2014 dle aktuálních potřeb organizací. Důvodem je zejména vykrytí 

navýšení platových tarifů dle nařízení vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 

564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Dne 13. 11. 

2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí zaslalo na kraje svůj návrh na dodatečné navýšení 
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dotací ze státního rozpočtu. Tento návrh nebyl připravován ze strany odboru, a proto došlo 

k plošnému navýšení ne podle potřeb, ale podle výše původních požadavků na dotace. U 

Domova Dolní zámek Teplice nad Metují je důvodem navýšení příspěvku na provoz také 

posunutí termínu stěhování po rekonstrukci o 2 měsíce, čímž dojde k navýšení nákladů na 

nájemné pronajatých prostor a nákladů za energie oproti původnímu plánu. Úpravy příspěvků na 

provoz jsou provedeny v rámci schválené výše příspěvku na provoz na rok 2014. 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: 

Pro  -  9  

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/19/87/2014  

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

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

příspěvků na povoz příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí na rok 2014, 

dle předložených materiálů 

 

 

Návrh na navýšení dotací na sociální služby na rok 2014 pro Oblastní charitu Červený Kostelec 

z ostatních běžných výdajů kap. 28 rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2014 

 

Odbor sociálních věcí předkládá návrh na navýšení dotací na sociální služby na rok 2014 pro 

Oblastní charitu Červený Kostelec, IČ 48623814, celkem o 500 tis. Kč z ostatních běžných 

výdajů kap. 28 rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2014, a to na službu Domov sv. Josefa – 

trvalé pobyty a Domov sv. Josefa – odlehčovací služby. 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: 

Pro  -  9  

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/19/88/2014  

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

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

na sociální služby pro rok 2014 pro Oblastní charitu Červený Kostelec (středisko 

Domov sv. Josefa – trvalé pobyty o 100.000,- Kč, středisko Domov sv. Josefa – 

odlehčovací služby o 400.000,- Kč) z ostatních běžných výdajů kap. 28 rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na rok 2014 

    

II.      ž á d á   gestora odvětví sociálního Královéhradeckého kraje, PaedDr. Josefa Lukáška, 

aby jednal s Ministerstvem práce a sociálních věcí o zařazení služeb zařízení Domova 

sv. Josefa do dotačního programu B (podpora sociálních služeb, které mají jasně 

celostátní či nadregionální charakter) 
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Návrh na schválení Dodatku č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústav sociální péče 

pro mládež Kvasiny.  

 

Na základě žádosti organizace se navrhuje zrušení registrované sociální služby denní stacionář v 

čl. 2 zřizovací listiny, předmět hlavní činnosti - poskytování sociální služby v souladu s § 46 

zákona č. 108/2006 Sb. K tomuto kroku organizace přistoupila z důvodu dlouhodobého nezájmu 

uživatelů o tuto službu. V současné době má organizace pouze jednoho uživatele, který do 

služby dochází 1x týdně. Uživatelé odchází do sociálně terapeutických dílen a v evidenci 

zájemců o denní stacionář organizace nikoho neregistruje. Současný uživatel bude zabezpečen 

jinou službou. 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: 

Pro  -  9  

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/19/89/2014  

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I.       d o p o r u č u j e    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Dodatek č. 2 

zřizovací listiny příspěvkové organizace odvětví sociálních věcí Ústav sociální péče 

pro mládež Kvasiny ve smyslu zrušení registrované sociální služby denní stacionář 

  

 

Návrh na poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Laxus 

 

Ředitel sdružení Laxus, o. s. žádá o poskytnutí finančního daru ve výši 245 100,-- Kč na nákup 

automobilu Škoda Fabia TOUR Aktive 1,4 MPI  63 kW pro dojezd sociální služby Centrum 

terénních programů Královéhradeckého kraje do regionu Broumovska. Vzhledem ke specifikám 

a charakteru poskytované služby není možné uplatnit stejný postup, jako v případě jiných 

organizací sociální oblasti (tedy vypůjčené automobily s reklamními popisky). 

Dotazy a diskuse: PhDr. Taťána Lankašová, CSc., p. Liana Cholevová, PaedDr. Jindřich 

Vedlich, Ph.D., Ing. Anna Maclová, Bc. Otakar Kalenda, Ing. Mgr. Jiří Vitvar 
 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: 

Pro  -  9  

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/19/90/2014  

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

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

finančního daru občanskému sdružení Laxus ve výši 245.100,- Kč na nákup 

automobilu Škoda Fabia TOUR Aktive 1,4 MPI  63 kW z ostatních běžných výdajů 
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kapitoly 28 rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2014, dle předložených 

materiálů a doplnění ze strany vedoucího odboru sociálních věcí a radního pro oblast 

sociální 
 

 

 

K bodu 6 

Termíny jednání sociálního výboru na rok 2015 

Bc. Otakar Kalenda seznámil členy s návrhem termínů jednání Výboru sociálního pro rok 2014. 

Členové se shodli na následujících termínech:  

 

čtvrtek 22. 1. od 9.00 hod.  

čtvrtek 19. 2. od 9.00 hod.  

čtvrtek 19. 3. od 9.00 hod.  

čtvrtek 23. 4. od 9.00 hod. 

čtvrtek 28. 5. od 14.00 hod.  

čtvrtek 25. 6. od 9.00 hod.  

čtvrtek 27. 8. od 9.00 hod 

čtvrtek 24.9. od 9.00 hod.  

čtvrtek 22.10. od 9.00 hod. 

čtvrtek 26.11. od 9.00 hod.  

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9     

Proti  -  0         

Zdržel se -     0     

 

USNESENÍ VS/19/91/2014  

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I.       s c h v a l u j e    konání jednání Výboru sociálního na rok 2015 v termínech 22. 1. 

 od 9.00 hod., 19. 2.  od 9.00 hod., 19. 3.  od 9.00 hod., 23. 4.  od 9.00 hod., 28. 5.  od 

14.00 hod. , 25. 6. od 9.00 hod., 27.8. od 9.00 hod., 24.9. od 9.00 hod., 22.10 od 9.00 

hod. a 26.11 od 9.00 hod. 

 

 

 

K bodu 7 

Informace ze sociální oblasti 

 

PaedDr. Josef Lukášek informoval o kolaudaci v zařízení Domov Dolní Zámek Teplice nad 

Metují, která proběhla v minulém týdnu. Dne 5.12. v 9.00 hod. pak proběhne slavností otevření 

zrekonstruovaných a nově vybudovaných budov. 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o Radou Královéhradeckého kraje schválené Aktualizaci 

Koncepce prevence kriminality v Královéhradeckém kraji na léta 2012 až 2016. Tato 

aktualizace, vč. dalšího materiálu, bude předložena příští jednání Zastupitelstva a jemu 

předcházející lednové jednání Výboru. 

  

Bc. Otakar Kalenda informoval o probíhajících jednáních v rámci výběru poskytovatelů 

v projektu Služby sociální prevence III.  
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K bodu 8 

Různé 

V rámci tohoto bodu nebylo nic projednáváno. 

 

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 11.05 hodin jednání ukončil. 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

                  RNDr. Petr Žďánský, CSc.  

                         ověřovatel zápisu 
 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

 

  

 

 


