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Z á p i s 

 

z 23. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 23. 4. 2015 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni:  

Nepřítomni:   
 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Kontrola usnesení 

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

zdravotním postižením pro období 2014 –2016 za rok 2014 

4. Informace o průběhu transformace vybraných pobytových sociálních služeb 

5. Materiály do krajského zastupitelstva 

6. Informace ze sociální oblasti 

7. Různé 

8. 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 23. 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 

 

 Mgr. Jana Fiedlerová – odbor sociálních věcí 

 

 jednání výboru se rovněž zúčastnil:  

 

 MUDr. Pavel Trpák – předseda Komise pro občany se zdravotním postižením 

Rady královéhradeckého kraje 

 

Hlasování: 
Pro  -         12     

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/22/104/2015  
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

I. b e r e n a v ě d o m í informace PhDr. Ivany Havránkové o projektu „Podpora činnosti orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje“  

II. d o p o r u č u j e navázat na projektové aktivity v novém programovacím období  

 

Usnesení nemohlo být z objektivních důvodů doposud naplněno. 

 

USNESENÍ VS/22/107/2015  
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 Domovy Na Třešňovce ve smyslu rozšíření předmětu 

doplňkové činnosti s účinností od 30.3.2015, dle předložených materiálů  

 

Změna byla zastupitelstvem schválena. 

 

USNESENÍ VS/22/109/2015  
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

I. d o p o r u č u j e Radě Královéhradeckého kraje schválit finanční příspěvek ve výši 20.000 Kč na 

akce spojené s oslavami 50. let vzniku budovy „Ypsilonky“ Domova U Biřičky 

 

Rada dar schválila. 
 

Projednávání následujícího usnesení bylo zařazeno po projednání bodu č. 4 programu. 

 

USNESENÍ VS/22/103/2015  
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

I. s e s e z n á m i l s materiály:  

 

1. písemnost MUDr. Pavla Bareše, MBA – „stručný popis událostí v Domově U Biřičky ze dne 

14.2.2015“  

2. vyjádření ředitelky Domova U Biřičky, Ing. Daniely Luskové, MPA k tomuto materiálu  

3. informace k problematice zdravotní péče v Domově U Biřičky ze dne 3.3.2015  

4. dopis paní Blanky Peterové ze dne 2.3.2015  

5. doplňujícími informacemi Ing. Anny Maclové a PaedDr. Josefa Lukáška stran stanoviska České 

lékařské komory.  

II. t r v á na svém usnesení VS/21/99/2015  

 

Bc. Otakar Kalenda rekapituloval dosavadní usnesení i skutečnosti, které byly v rámci minulých 

jednání Výboru sociálního projednány. Informoval o odpovědi odboru sociálních věcí na dotazy 

Ing. Vladimíra Dernera. Dále zmínil schůzku s MUDr. Barešem a následnou schůzku 

s ředitelkou zařízení, u kterých byl přítomen spolu s radním, PaedDr. Josefem Lukáškem. Rovněž 

informoval o schůzce s MUDr. Eduardem Havlem, Ph.D., předsedou Okresního sdružení České 

lékařské komory v Hradci Králové. Zároveň upozornil na skutečnost, že byl osloven členy výboru 

– Ing. Annou Maclovou a PaedDr. Jindřichem Vedlichem, Ph.D. s prosbou o pozvání MUDr. 

Pavla Bareše, MBA, na jednání výboru. Ing. Mgr. Jiří Vitvar následně doplnil informace stran 

podání MUDr. Bareše, které odbor sociálních věcí eviduje a průběžně vyřizuje. 
 

Dotazy a diskuse: Ing. Vladimír Záleský, PhDr. Taťána Lankašová, CSc., RNDr. Petr Žďánský, 

CSc., Ing. Vladimír Derner, Bc. Otakar Kalenda, Ing. Miloslav Plass, PaedDr. Jindřich Vedlich, 

Ph.D., Ing. Anna Maclová 
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Návrh - hlasovat o předloženém návrhu na pozvání MUDr. Pavla Bareše, MBA, na příští jednání 

Výboru sociálního 

Hlasování: 

Pro  -  4 

Proti  -  7       

Zdržel se -     1 

 

Návrh nebyl přijat. 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     2 

 

USNESENÍ VS/23/110/2015 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

Domov U Biřičky stran problematiky zdravotní péče 

 

 

 

K bodu 3 

Informace o plnění opatření Krajského plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením pro období 2014 –2016 za rok 2014 

MUDr. Pavel Trpák informoval o jednání, která stran plnění Krajského plánu vytváření rovných 

příležitostí pro osoby se zdravotním postižením pro období 2014 –2016 za rok 2014 probíhala 

v rámci jednání Komise pro občany se zdravotním postižením Rady Královéhradeckého kraje a 

v rámci Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Mgr. Jana Fiedlerová 

následně doplnila informace o výčet skutečností, na které Komise v rámci projednávání 

upozornila. Odkázala přitom na členům výboru rozeslané podkladové materiály. 

 

Dotazy a diskuse: Bc. Otakar Kalenda, MUDr. Pavel Trpák, Mgr. Jana Fiedlerová, Ing. 

Miloslav Plass 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/23/111/2015  
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
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I.      b e r e   n a  v ě d o m í    informace o plnění opatření Krajského plánu vytváření 

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

včetně závěrů z jednání Komise pro občany se zdravotním postižením Rady 

Královéhradeckého kraje a diskuse, proběhnuvší v rámci jednání výboru 

 

 

K bodu 4 

Informace o průběhu transformace vybraných pobytových sociálních služeb 

 

Mgr. Jana Fiedlerová informovala o aktuálním průběhu transformace vybraných pobytových 

sociálních služeb. Zmínila probíhající investiční a provozní aktivity v rámci Transformace ÚSP 

pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší (výstavba v lokalitě Hořice) a Transformace 

Barevných domků Hajnice (nákup a úpravy objektu v lokalitě Náchod, rekonstrukce objektu v 

lokalitě Hradec Králové – Plotiště nad Labem). Informovala rovněž o přípravě transformace 

příspěvkových organizací DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU a Ústavu sociální péče pro mládež 

Kvasiny. 

 

Dotazy a diskuse: Ing. Vladimír Derner, Mgr. Jana Fiedlerová, Bc. Otakar Kalenda, Ing. 

Miloslav Plass. 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/23/112/2015 

 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 23.4.2015 

 

 

K bodu 5 

Materiály do krajského zastupitelstva 

 

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

Královéhradeckého kraje, které se bude konat dne 11. 5. 2015. 

Návrh na poskytnutí finančního daru Městu Trutnov 

Odbor sociálních věcí předkládá návrh na poskytnutí finančního daru Městu Trutnov. 

Královéhradecký kraj, akceptováním této žádosti,  vyjádří symbolickou podporu městu Trutnov 

pro realizaci kontinuální případové sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením 

a osobami žijícími v sociálně vyloučených komunitách, která nebyla na území města v minulých 

letech dlouhodobě systematicky podporována a která se ukazuje v praxi jako jeden z efektivních 

a smysluplných nástrojů řešení sociálního vyloučení. Žádost byla již Výborem sociálním kladně 

projednána dne 19. 2. 2015. 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
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Hlasování: 

Pro  -  12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/23/113/2015 

 Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

finančního daru Městu Trutnov ve výši 20.000,- Kč na realizaci terénní sociální práce 

z ostatních běžných výdajů kap. 28 rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2015 

 

 

Návrh na vyhlášení dotačního programu pro podporu nehospodářských činností, které navazují, 

kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v 

Královéhradeckém kraji pro rok 2015 

Odbor sociálních věcí předkládá návrh na vyhlášení dotačního programu pro podporu 

nehospodářských činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby,  

a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2015 z důvodu nutnosti 

zajištění komplexní podpory sociálně znevýhodněným osobám. Podpořené činnosti musí být 

v souladu se strategickými dokumenty Královéhradeckého kraje. 

 

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

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 13 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/23/114/2015 

 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 nehospodářských činností, 

které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných 

aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2015 

 

2. schválit zásady dotačního programu pro podporu nehospodářských činností, které 

navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit 

v Královéhradeckém kraji pro rok 2015 s tím, že Výbor sociální doporučuje alokaci 

pro tento dotační program (2 mil. Kč) vtělit přímo do návrhu usnesení Zastupitelstva 

 

3. jmenovat hodnotící komisi ve složení 
  PaedDr. Josef Lukášek – náhradník Ing. Vladimír Derner 

  RNDr. Petr Žďánský, CSc. – náhradnice PhDr. Taťána Lankašová, CSc. 

Bc. Otakar Kalenda – náhradník PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. 
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Dotace na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2015 v souladu se sítí sociálních služeb KHK 

– Nomia z. ú. 

Nomia z. ú. je novým poskytovatelem sociálních služeb, který převzal práva a povinnosti 

k poskytování sociálních služeb za poskytovatele sociálních služeb ADRA, zapsaný spolek. 

V rámci registrace sociálních služeb Nomia z. ú. se objevily nepředvídatelné administrativní 

problémy, které zabránily včasnému podání žádosti o dotaci na poskytování sociálních služeb 

v rámci dotačního řízení vyhlášeného zastupitelstvem kraje.  

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     1 

 

USNESENÍ VS/23/115/2015 

 Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

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

službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2015 v souladu se sítí 

sociálních služeb KHK– Nomia z. ú. 

1. na zajištění sociální služby odborné sociální poradenství ve výši 772 000 Kč 

2. na zajištění sociální služby krizová pomoc ve výši 50 000 Kč 

 

 

Přidělení dotace v rámci Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra v roce 2015 na 

realizaci krajských projektů prevence kriminality 

 

Rada Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 26. ledna 2014 schválila usnesením č. 

RK/4/91/2015 předložení Programu prevence kriminality v Královéhradeckém kraji pro rok 

2015. Program prevence kriminality Královéhradeckého kraje pro rok 2015 obsahuje celkem 2 

projekty v oblasti sociální prevence. Královéhradecký kraj obdrží na realizaci těchto projektů 

dotaci v celkové výši 363 000 Kč. 

 

 

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

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 13 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 
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USNESENÍ VS/23/116/2015 

 Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra v roce 2015 na realizaci krajských 

projektů prevence kriminality (Resocializační program pro rizikové děti a mládež - 

přidělená dotace: 220 000 Kč; Speciální vzdělávací program pro seniory - přidělená 

dotace: 143 000 Kč) 

 

 

Vyřazení poskytovatele sociálních služeb ze Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 

Královéhradeckého kraje pro období 2015 – 2016, revokace usnesení o poskytnutí dotace na 

poskytování sociálních služeb Romodromu, o.p.s. 

 

Vzhledem ke kontrolou zjištěným skutečnostem, že poskytovatel Romodrom o.p.s. nesplňuje 

podmínky pro poskytnutí dotace, je předkládán návrh na revokaci usnesení ZK/19/1264/2015 

v části vztahující se ke službám Romodromu o. p. s., odborné sociální poradenství identifikátor 

číslo 5758003 a  službu sociálně aktivizační služby pro rodiny identifikátor číslo 1990564, 

přičemž je navrhována nová výše dotace ve výši 0,- Kč pro obě tyto služby. 

 

Dotazy a diskuse: Bc. Otakar Kalenda, 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 13 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/23/117/2015 

 Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

 

1. mimořádnou aktualizaci přílohy č. 4.1 Plánu rozvoje sociálních služeb v 

Královéhradeckém kraji 2011 – 2016 včetně Sítě veřejně podporovaných sociálních 

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

  2. ukončení Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti  poskytování 

sociální služby zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v 

Královéhradeckém kraji před uplynutím stanovené doby, dle předložených materiálů 

3. revokaci výsledků dotačního řízení dotačního programu na podporu sociálních 

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

pozdějších předpisů, dle předložených materiálů 

 

 

K bodu 6 

Informace ze sociální oblasti 

Bc. Otakar Kalenda informoval o jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, které se 

konalo dne 30.3.2015. Na tomto jednání byla schválena I. změna rozpočtu Královéhradeckého 

kraje na letošní rok, přičemž v rámci investic se tato změna promítla i do sociální oblasti, 
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konkrétně do zařazení či posílení těchto akcí: ÚSP Chotělice - vnitřní komunikace, kanalizace, 

veř. osvětlení - 2 350,0 tis. Kč; Domov U Biřičky - výst. evakuačního výtahu a rek. EPS - 12 

000,0 tis. Kč; Barevné domky Hajnice - dispozič. úpravy na Bílém a Fialovém domku - 1 250,0 

tis. Kč. 

 

Ing. Anna Maclová informovala o Festivalu sociálních služeb, který se bude konat dne 19.6.2015 

před Univerzitou Hradec Králové. Informovala rovněž o probíhající akci Nábřeží vysokých škol. 

 

K bodu 7 

Různé 

 

V rámci tohoto bodu nebylo nic projednáváno. 

 

K bodu 8 

Závěr 

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

že byly vyčerpány všechny body programu, v 11.20 hodin jednání ukončil. 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

                     Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

   RNDr. Petr Žďánský, CSc. 

                         ověřovatel zápisu 
 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

 

  

 

 


