
 1 

Z á p i s 

 

z 16. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 26. 6. 2014 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: Ing. Vladimír Derner, Jana Křížová, Bc. Zdeňka Šárová 

Nepřítomni:   
 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Kontrola usnesení 

3. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 

4. Přehled o hospodaření příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí za rok 2013 

5. Informace o přípravě budoucí podoby financování sociálních služeb 

6. Příprava výjezdního zasedání výboru 

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 16. 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. Zuzana Machová, odbor sociálních věcí  

 

 Ing. Jitka Stránská, odbor sociálních věcí 

Hlasování: 
Pro  -          9     

Proti  -   0         

         Zdržel se  -   0 
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K bodu 2 

Kontrola usnesení 

 

USNESENÍ VS/15/60/2014 

  

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. 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 pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji v roce 2014, dle 

předloženého návrhu hodnotící komise  
 

USNESENÍ VS/15/61/2014 

  

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

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

sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2014, dle 

předloženého návrhu hodnotící komise, vyjma dotace pro Centrum pro dětský sluch 

Tamtam, o.p.s.  
 

USNESENÍ VS/15/62/2014 

  

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

76.000,-  Kč pro Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., sociální službu Raná péče 
 

USNESENÍ VS/15/63/2014 

  

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, Síť podporovaných 

sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2013 – 2014 dle předložených 

materiálů a změny ve smyslu výše uvedené korekce u služby sociální rehabilitace 

Misericordia, o.p.s. 

 
 

USNESENÍ VS/15/64/2014 

  

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Dodatek č. 6 

zřizovací listiny příspěvkové organizace Barevné domky Hajnice 

 

 

 

 



 3 

USNESENÍ VS/15/65/2014 

  

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

vytváření příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje 

na období 2014-2016 s tím, že výbor trvá na tom, aby tento dokument po jeho 

schválení projednaly relevantní výbory Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

USNESENÍ VS/15/66/2014 

  

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

daru pro Radu seniorů ČR ve výši 100.000 ,- Kč 

 

 
USNESENÍ VS/15/67/2014 

  

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.  ž  á  d  á  gestora odvětví sociálních věcí, aby do podkladů pro členy Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje předložil zprávu o využití daru Radou seniorů v roce 2013 

 

 
USNESENÍ VS/15/68/2014 

  

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

dotace v rámci Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra v roce 2014 na 

realizaci krajských projektů prevence kriminality - Resocializační program pro 

rizikové děti a mládež ve výši 280 000 Kč a Dovybavení speciálních výslechových 

místností pro zvlášť zranitelné oběti a svědky trestných činů ve výši 490 000 Kč 

 
 

 

Všechna tato usnesení byla Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválena. 

 

RNDr. Petr Žďánský, CSc., požádal, zda by bylo možno pro příští jednání výboru sociálního 

zajistit předložení zprávy o činnosti Rady seniorů za rok 2013. 

 

 

K bodu 3 

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 

Mgr. Zuzana Machová formou prezentace představila Výroční zprávu o realizaci protidrogové 

politiky v kraji za rok 2013, kterou má kraj povinnost dle zákona vypracovávat a která slouží 

jako podklad pro souhrnnou zprávu o drogové situaci v celé republice. V rámci následné diskuse 

RNDr. Petr Žďánský, CSc. vznesl dotaz na příčinu nárůstu uživatelů, přijímajících drogu 

intravenózně. Mgr. Zuzana Machová přislíbila zjištění potřebných informací stran tohoto 

problému u participujících služeb. 
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Dotazy a diskuse: Ing. Anna Maclová, RNDr. Petr Žďánský, CSc., Mgr. Zuzana Machová, Ing. 

Miloslav Plass, PhDr. Taťána Lankašová, CSc. 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

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 

 

 

K bodu 4 

Přehled o hospodaření příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí za rok 2013 

Ing. Jitka Stránská informovala o materiálech, předkládaných Radě Královéhradeckého kraje, 

týkajících se hospodaření příspěvkových organizací oblasti sociální Královéhradeckého kraje vč. 

rozdělení zisku do rezervního fondu a fondu odměn, přičemž zmínila rovněž proběhnuvší 

schválení účetních závěrek za rok 2013 a projednána byla i zpráva o činnosti a rozboru 

hospodaření příspěvkových organizací. Schválení výsledků hospodaření se však týkalo pouze 23 

organizací, výjimkou byly Barevné domky Hajnice, kde v návaznosti na zjištěné nesrovnalosti 

v minulém období bylo doporučeno schválit účetní závěrku až na schůzi Rady dne 30.6.2014. Na 

základě zjištění z provedené mimořádné inventarizace však ani tento termín nelze dodržet 

(nedohledaný majetek ve výši cca 1.700.000,- Kč a naopak majetek přebývající, který nebyl 

evidován). Účetnictví organizace je „papírově“ v pořádku, nicméně dle všeho neodráží skutečný 

stav věcí a je tak neprůkazné, proto je Radě navrhováno neschválit účetní závěrku příspěvkové 

organizace Barevné domky Hajnice za rok 2013 a neschválit výsledek hospodaření této 

organizace za rok 2013 a jeho rozdělení do peněžních fondů. Předpokládaný termín narovnání 

stavu účetního se stavem majetku je ke konci října 2014. Ing. Stránská zmínila rovněž zisk, který 

příspěvkové organizace vykázaly, a dále komplexně informovala o podrobnostech Radou 

schváleného materiálu. 

Dotazy a diskuse: Bc. Otakar Kalenda, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, PhDr. Taťána Lankašová, CSc., 

Ing. Miloslav Plass, Ing. Anna Maclová, Ing. Jitka Stránská  
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Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/16/70/2014 

  

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í   zprávu o hospodaření příspěvkových organizací odvětví 

sociálních věcí za rok 2013 ve formě prezentace Ing. Jitky Stránské, bez výhrad 

 

 

 

 

K bodu 5 

Informace o přípravě budoucí podoby financování sociálních služeb 

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

Uvedl, že se stále pohybujeme ve fázi návrhu, legislativní proces by mohl být ukončen cca 

v listopadu. Vzhledem k tomu byl s Ministerstvem práce a sociálních věcí připraven 

harmonogram, aby bylo možné řádně realizovat dotační řízení pro rok 2015. Královéhradecký 

kraj zamýšlené změny zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, připomínkoval, avšak obě 

zásadní připomínky, týkající se financování, nebyly ministerstvem akceptovány. Zmínil rovněž 

potřebu změny krajské sítě sociálních služeb na základě předložených žádostí. 

 

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

Žďánský, CSc., Ing. Miloslav Plass, Ing. Vladimír Záleský 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/16/71/2014 

  

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

služeb 
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K bodu 6 

Příprava výjezdního zasedání výboru 

 

Bc. Otakar Kalenda, na základě závěru z lednového jednání, navrhl uskutečnit příští jednání 

Výboru sociálního, dne 28.8., formou výjezdního zasedání v Nové Pace, v objektu poskytovatele 

sociální služby Život bez bariér Nová Paka, o.s. V rámci tohoto návrhu bylo hovořeno o 

aktuálním problému, kdy výše citovaná organizace má u Královéhradeckého kraje vysoký dluh. 

Předběžně bylo diskutováno o vhodnosti toto téma na výjezdním zasedání otevřít, přičemž by 

byla vhodná účast radního pro oblast majetkovou Rady Královéhradeckého kraje, jakož i 

starosty Nové Paky. 

 

Dotazy a diskuse: Ing. Miloslav Plass, Bc. Otakar Kalenda, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, RNDr. Petr 

Žďánský, CSc., Ing. Vladimír Záleský 

K bodu 7 

Různé 

 

Bc. Otakar Kalenda prezentoval fotografie, dokumentující rekonstrukci Domova Dolní Zámek 

Teplice nad Metují. 

 

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 10.50 hodin jednání ukončil. Příští jednání výboru 

proběhne dne 28. 8. 2014 (v obvyklém čase od 9.00 hodin) formou výjezdního zasedání v Nové 

Pace. Organizační záležitosti budou ze strany předsedy a tajemníka výboru včas upřesněny. 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

RNDr. Petr Žďánský, CSc.  

ověřovatel zápisu 
 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

 

  

 

 


