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Z á p i s 

 

ze 17. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 28. 8. 2014 od 9 hod. v prostorách občanského sdružení Život bez bariér 

Nová Paka, Opolského 165, 509 01 Nová Paka. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: Blanka Čiháčková, Bc. Věra Dejmková, Ing. Vladimír Derner, Jana Křížová, 

PhDr. Taťána Lankašová, CSc., Ing. Miloslav Plass, RNDr. Petr Žďánský, CSc. 

Nepřítomni:   
 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Kontrola usnesení 

3. Život bez bariér – prohlídka zařízení, seznámení s činností a aktuální situací organizace 

4. Informace o průběhu transformace vybraných pobytových sociálních služeb 

5. Informace o přípravě budoucí podoby financování sociálních služeb 

6. 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, poděkoval za možnost uspořádat 

jednání výboru v prostorách občanského sdružení Život bez bariér a upozornil na materiály, 

které byly všem členům výboru předány před zasedáním. Konstatoval zároveň, že z důvodu 

omluvené neúčasti sedmi členů výboru se tento stal pro toto jednání neusnášeníschopným. 

K bodu 1 

Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

 ověřovatelkou zápisu byla určena Bc. Zdeňka Šárová 

 

 jednání se účastnili hosté: 

 

 Josef Dvořák, radní Královéhradeckého kaje pro oblast investic a majetkoprávní 

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D., starosta města Nová Paka 

 Ing. Mgr. Jiří Vitvar, vedoucí odboru sociálních věcí 

 Mgr. Robin Zdeněk, právník oddělení majetkového  

 Mgr. Jiří Zeman, odbor sociálních věcí 

 Ing. Šárka Rutschová, odbor sociálních věcí 

 Josef Fučík, Život bez bariér, o.s. 
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 Jitka Fučíková, Život bez bariér, o.s 

K bodu 2 

Kontrola usnesení 

 

USNESENÍ VS/16/69/2014 

  

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í   Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky 

Královéhradeckého kraje za rok 2013 

 

II. d o p o r u č u j e    provedení analýzy nárůstu počtu uživatelů, přijímajících drogu 

intravenózně 

 

III.   ž á d á         Mgr. Zuzanu Machovou o zajištění výše uvedené analýzy 

 

Analýza nárůstu počtu uživatelů, přijímajících drogu intravenózně, byla členům výboru zaslána 

dne 21.7.2014. 

 

 

 

K bodu 3 

Život bez bariér – prohlídka zařízení, seznámení s činností a aktuální situací organizace 

 

Paní Jitka Fučíková ve stručnosti představila zařízení, včetně jeho historie i současnosti. Zmínila 

také plány, jakým směrem se chce sdružení do budoucna ubírat a poprosila Královéhradecký 

kraj o pomoc s realizací. V rámci následné diskuse byly projednávány jednotlivé varianty 

dalšího vývoje a bylo předběžně stanoveno, že nadále budou probíhat třístranná jednání mezi 

občanským sdružením Život bez bariér, Královéhradeckým krajem a městem Nová Paka. 

Následně proběhla prohlídka celého zařízení, včetně objektu kláštera. 

 

Dotazy a diskuse: JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D., p. Josef Dvořák, Ing. Vladimír Záleský, Ing. 

Anna Maclová, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, p. Jitka Fučíková. 

 

K bodu 4 

Informace o průběhu transformace vybraných pobytových sociálních služeb 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o aktuálním průběhu transformace vybraných pobytových 

sociálních služeb. Hovořil o investiční stránce věci, přičemž zmínil různé fáze projektu v různých 

lokalitách (Hořice v Podkrkonoší, Plotiště nad Labem, Dvůr Králové na Labem, Trutnov). 

Doplnil, že i přes dílčí komplikace, budou všechny části projektu včas realizovány.  

 

Dotazy a diskuse: Bc. Otakar Kalenda, Ing. Mgr. Jiří Vitvar 
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K bodu 5 

Informace o přípravě budoucí podoby financování sociálních služeb 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o připravované budoucí podobě financování sociálních služeb. 

Odkázal na své vystoupení v rámci minulého jednání výboru a připomenul stanovený 

harmonogram přechodu financování. Tento harmonogram se plní dle plánu, byť ze strany 

ministerstva jsou termíny plněny na polední chvíli. Mgr. Jiří Zeman doplnil, že se jedná o 

dotační řízení bez finanční účasti kraje, je tedy třeba vnímat rozdíl a nezaměňovat toto řízení 

s klasickým dotačním řízením kraje. Uvedl, že určité věci ještě nejsou ani ze strany ministerstva 

dořešeny, v rámci navrhovaných zásad je proto počítáno s variantami dle aktuálního stavu. Poté 

informoval o podrobnostech systému a zmínil rovněž skutečnost, že pro poskytovatele sociálních 

služeb samotné se toho příliš oproti minulým letům nezmění. 

 

Dotazy a diskuse: Bc. Otakar Kalenda 

 

 

 

K bodu 6 

Materiály do krajského zastupitelstva 

 

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

Královéhradeckého kraje. 

Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí v rámci schváleného limitu Fondu 

rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2014 - odvětví sociální věci 

 

Odbor investic předkládá ke schválení návrh změny financování jmenovitých akcí v rámci 

schváleného limitu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví sociální 

věci v roce 2014, na základě aktuálně vzniklých potřeb. Jedná se o schválené akce v zařízeních 

Domov u Biřičky a Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí. 

 

 

Návrh na poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru investic, rozvoje a 

inovací na řízení a administraci projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III 

Rada Královéhradeckého kraje dne 25. 8. 2014 schválila realizaci individuálního projektu 

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III a doporučila zastupitelstvu kraje schválit 

poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru investic, rozvoje a inovací na 

řízení a administraci projektu. Jedná se o standardní postup, stejně bylo postupováno již 

v minulosti. 
 

 

K bodu 7 

Informace ze sociální oblasti 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o připravovaném slavnostním vyhlášení Ceny 

Královéhradeckého kraje za přínos v sociálních službách 2014. Zmínil jednotlivé kategorie a 

odkázal na členům výboru zaslané dokumenty s nominovanými. Informoval rovněž o způsobu 

hlasování. Slavnostní vyhlášení se uskuteční dne 25. 9. na Pivovarském náměstí. V letošním roce 
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je předávání spojeno s prvním ročníkem Svátku seniorů při příležitosti zahájení projektu Senior 

pasů v Královéhradeckém kraji. 

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

 

Ing. Šárka Rutschová informovala o návrhu na územní vymezení okruhu osob, kterým jsou 

poskytovány pobytové služby sociální péče v příspěvkových organizacích zřizovaných 

Královéhradeckým krajem, který byl Radou Královéhradeckého kraje schválen na její poslední 

schůzi. Z analýz struktury uživatelů pobytových služeb zřizovaných Královéhradeckým krajem 

vyplývá, že v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem pro osoby starší 65 let je 

cca 9 % uživatelů (cca 140 osob), kteří přišli/přicházejí z jiných krajů ČR. Obdobná je situace 

v pobytových sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením zřizovaných 

Královéhradeckým krajem, kde podíl těchto uživatelů činí minimálně 15 % (toto číslo 

představuje podíl přijatých uživatelů s trvalým pobytem mimo Královéhradecký kraj 

v posledních 3 letech). Současně se kraj potýká s absencí dostupných kapacit pro specifické 

cílové skupiny uživatelů. Poddimenzovány jsou kapacity služby pro osoby s Alzheimerovou 

chorobou, pro osoby s chronickým duševním onemocněním, pro osoby s autismem s těžkou 

symptomatikou, osoby s Huntingtonovou chorobou či získaným poškozením mozku s trvalými 

následky. Z tohoto důvodu odbor sociálních věcí navrhl, aby nadále byli do pobytových 

sociálních služeb, zřizovaných Královéhradeckým krajem příjímání pouze zájemci s trvalým 

pobytem v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj. 
 

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

Kalenda 

 

 

 

K bodu 8 

Různé 
 

Bc. Otakar Kalenda informoval o žádosti obecně prospěšné společnosti Skok do života o snížení 

nájemného sociálního podniku BISTRO u dvou přátel. Upozornil, že tato otázka by měla být 

řešena s majitelem nemovitosti, Královéhradeckým krajem, resp. Správou nemovitostí 

Královéhradeckého kraje.  

 

K bodu 9 

Závěr 

 

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

že byly vyčerpány všechny body programu, ve 12.15 hodin jednání ukončil. Příští jednání 

výboru proběhne dne 16.10.2014 od 9.00 hod. 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

Bc. Zdeňka Šárová 

    ověřovatelka zápisu 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

 

  

 


