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Z á p i s 

 

z 33. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 28. 4. 2016 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: p. Blanka Čiháčková, Ing. Vladimír Derner, Bc. Zdeňka Šárová, PaedDr. Jindřich 

Vedlich, Ph.D., RNDr. Petr Žďánský, CSc. 

 

Nepřítomni:   
 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Kontrola usnesení 

3. Vyhodnocení plnění opatření Krajského plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením pro období 2014 –2016 za rok 2015 

4. Materiály do krajského zastupitelstva. 

5. Informace ze sociální oblasti 

6. Různé 

7. 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 33. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 

 

 ověřovatelkou zápisu byla schválena PhDr. Taťána Lankašová, CSc. 

 

 jednomyslně byli schváleni hosté: 

 

 Ing. Mgr. Jiří Vitvar – vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 Mgr. Jana Fiedlerová – odbor sociálních věcí 

 

 jednání výboru se rovněž zúčastnil:  

 

 Mgr. Jiří Morávek – místopředseda Komise pro občany se zdravotním postižením 

Rady Královéhradeckého kraje, ředitel Centra pro integraci osob se zdravotním 

postižením Královéhradeckého kraje 

 

Hlasování: 
Pro  -          7     

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/32/157/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

 

I.  b e r e  n a  v ě d o m í   Zprávu o proběhlých kontrolách za rok 2015 
 

 

USNESENÍ VS/32/158/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

 

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

 

1) schválit vyhlášení Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují 

nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji 

pro rok 2016 

 

2) schválit Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo 

rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro 

rok 2016 

 

3) jmenovat hodnotící komisi pro vyhlášený dotační program ve složení: 

 

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

b) RNDr. Petr Žďánský, CSc. - náhradnice PhDr. Taťána Lankašová, CSc. 

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

 

Schváleno. 

 

USNESENÍ VS/32/159/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

 

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

stacionář APROPO 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 předloženého materiálu 

 

Schváleno. 

 

USNESENÍ VS/32/160/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

 

II. d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit dílčí změny v textu smluv o 

poskytnutí dotace a příspěvku na provoz na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z 

prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního 

řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2016, dle 

předloženého materiálu 
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Schváleno. 

 

K bodu 3 

Vyhodnocení plnění opatření Krajského plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením pro období 2014 –2016 za rok 2015 

Bc. Otakar Kalenda stručně představil projednávaný materiál a poté předal slovo Mgr. Janě 

Fiedlerové, která informovala o jednání Komise Rady Královéhradeckého kraje pro občany se 

zdravotním postižením, z jejíhož jednání členové výboru obdrželi zápis. Zaměřila se mj. na 

možnosti, které by bylo vhodné realizovat v příštím roce. Mgr. Jiří Morávek následně informoval 

o plnění opatření Krajského plánu – některá se plnit daří, některá nikoliv. Konkrétně zmínil 

hromadnou dopravu v Hradci Králové. Apeloval na užší spolupráci mezi komisí a výborem 

sociálním. Informoval rovněž o udělení ceny Mosty 2015 Královéhradeckému kraji a městu 

Hradec Králové za významný podíl na rekonstrukci a dostavbě budovy Centra pro integraci osob 

se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje. Ing. Anna Maclová následně doplnila, že na 

základě tohoto úspěchu by příští udílení cen Mosty mělo být konáno v Hradci Králové, k čemuž 

bude třeba finanční spoluúčast kraje. 

 

Dotazy a diskuse: Bc. Otakar Kalenda, Mgr. Jana Fiedlerová, Ing. Anna Maclová, Ing. Miloslav 

Plass, PhDr. Taťána Lankašová, CSc., Mgr. Věra Dejmková 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  8 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

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 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  8 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

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 
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K bodu 4 

Materiály do krajského zastupitelstva. 

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

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konané dne 9. 5. 2016. 

 

Mimořádná aktualizace Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 

pro období 2015 – 2016 

K 31. 12. 2015 ukončilo z organizačních důvodů poskytování sociálních služeb Občanské 

sdružení SOUŽITÍ – Jaroměř, které poskytovalo sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

v rozsahu 3,1 úvazku. Na jednání Občanského sdružení SOUŽITÍ JAROMĚŘ, zástupců 

Městského úřadu Jaroměř, Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům Jaroměř a zástupců odboru 

sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje bylo dohodnuto, že by bylo vhodné i 

nadále zajistit poskytování sociálně aktivizačních služeb na území městské části Jaroměř – 

Josefov a to v nejkratším možném termínu. Město Jaroměř svěřilo pokračování služby Diakonii 

ČCE – středisko Milíčův dům Jaroměř, která službu poskytuje v Jaroměři.  

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  8 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

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 

 

 

Návrh na přidělení dotace Diakonii ČCE – středisko Milíčův dům – sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi 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 

 

Tento materiál úzce souvisí s předchozím materiálem a týká se financování uvedené 

poskytované služby. 
 

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

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
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Hlasování: 

Pro  -  8 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

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 

 

 

Návrh na schválení Dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace DOMOV NA 

STŘÍBRNÉM VRCHU Rokytnice v Orlických horách 

 

Jedná se o rozšíření poskytovaných služeb o službu chráněné bydlení a službu sociální 

rehabilitace, což souvisí s transformačními aktivitami v organizaci. 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  8 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

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 
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Návrh na 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 

 

Jedná se o poskytnutí finančních prostředků na administraci projektu Rozvoj dostupnosti a 

kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji V. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly 28 

rozpočtu Královéhradeckého kraje na období projektu od 01. 03. 2016 – 31. 05. 2018, a to z 

prostředků průběžně poskytnutých z MPSV ve výši 2 558 384,20 a z kapitoly 28 rozpočtu KHK 

z prostředků určených na kofinancování projektu ve výši 134 651,80 Kč. 

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  8 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

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 

 

K bodu 5 

Informace ze sociální oblasti 

 

Bc. Otakar Kalenda informoval o slavnostním otevření dvou nově postavených domků v rámci 

transformace zařízení Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší, které 

proběhlo dne 25.4.2016. 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o blížícím se termínu konání výběrového řízení na pracovní 

pozici ředitel/ka příspěvkové organizace Barevné domky Hajnice. V této souvislosti Bc. Otakar 

Kalenda informoval o stížnosti zaměstnankyně Barevných domků Hajnice, která byla zaslána 

všem zastupitelům. 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o nových prostorech, ve kterých působí organizace Apropo 

Jičín. Informoval rovněž o aktuálním stavu v organizaci Oblastní spolek Českého červeného 

kříže Hradec Králové. 
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K bodu 6 

Různé 

Ing. Anna Maclová informovala o konání festivalu sociálních služeb Poznejme se navzájem, 

který proběhne dne 24.6.2016. 

 

Bc. Otakar kalenda informoval o možnosti uspořádat červnové jednání Výboru sociálního 

formou výjezdního zasedání. 

 

 

K bodu 7 

Závěr 

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

že byly vyčerpány všechny body programu, v 10:30 hodin jednání ukončil. 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

                     Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………….………………………. 

                 PhDr. Taťána Lankašová, CSc. 

                        ověřovatelka zápisu 
 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

 

  

 


