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Z á p i s 

 

z 24. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 28. 5. 2015 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D., Bc. Zdeňka Šárová 

Nepřítomni:   
 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Kontrola usnesení 

3. Aktualizace sítě podporovaných sociálních služeb KHK 

4. Ostatní 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 24. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 

 

 ověřovatelkou zápisu byla schválena PhDr. Taťána Lankašová, CSc. 

 

 

 jednomyslně byli schváleni hosté: 

 

 Mgr. Robert Černý - odbor sociálních věcí 

 

 Mgr. Jiří Zeman – odbor sociálních věcí 

 

 jednání výboru se rovněž zúčastnil:  

 

 PaedDr. Josef Lukášek, člen rady, gestor odvětví sociálního 

 

Hlasování: 
Pro  -         11     

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/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 

 

Aktuální situace v Domově U Biřičky bude projednána v rámci bodu č. 5 programu. 

 

 

 

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 

 

V pátek 22.5. proběhla „transformační“ konference v Kvasinách. Výbor se bude touto 

problematikou zabývat na jednom z příštích jednání. Možné je i uskutečnění výjezdního 

zasedání. 

 

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 

 

Schváleno. 

 

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. 

 

 

Schváleno, vč. doplňku Výboru sociálního stran náhradníků hodnotící komise.  
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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 

 

Schváleno. 

 

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) 

 

Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace, ve znění dle korektury a doporučení výboru. 

 

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 

 

Schváleno. 

 

 

 

K bodu 3 

Aktualizace sítě podporovaných sociálních služeb KHK 

Mgr. Jiří Zeman informoval o aktualizaci Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém 

kraji 2011 – 2016 včetně Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje 

pro období 2015 – 2016. Nově byla do Plánu vložena příloha, která zpracovává finanční plán na 

tři následující roky. Zmínil rovněž aktuální stav financování sociálních služeb, kdy stále schází 

částka ve výši zhruba 37 milionů. Dále specifikoval konkrétní změny v síti, týkající se její 

aktualizace v roce 2015 a 2016, přičemž tyto byly projednány Komisí pro plánování a 

financování sociálních služeb dne 19.5.2015. V rámci aktualizace sítě sociálních služeb uvedl 

technické změny, které nemají dopad do financování sociálních služeb. 
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Dotazy a diskuse: Ing. Anna Maclová, Bc. Otakar Kalenda 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 11 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 
USNESENÍ VS/24/118/2015 

 Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.       d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit revizi č. 9 Plánu 

rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016 včetně aktualizace 

Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje 

 1. na rok 2015, za předpokladu zajištění financování 

2. na rok 2016 

dle předložených materiálů 
 

 

 

K bodu 4 

Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

 

Mgr. Robert Černý informoval o materiálech, připravených pro jednání Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje. 

 

Návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 

108/2006 Sb.,v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2015 

 

Odbor sociálních věcí předkládá návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních 

služeb v Královéhradeckém kraji v roce 2015 z důvodu nutnosti zajištění poskytování sociálních 

služeb v Královéhradeckém kraji v roce 2015. Program je určen na spolufinancování sociálních 

služeb, které podpořil kraj prostřednictvím dotačního řízení z rozpočtu MPSV ČR, nebo jiný 

ústřední orgán státní správy, případně jsou financovány prostřednictvím Evropského sociálního 

fondu nebo Finančních mechanizmů EHP a zároveň jsou zařazeny do Plánu rozvoje sociálních 

služeb v Královéhradeckém kraji 2011-2016. Dotace do sociálních služeb z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje jsou určeny na dofinancování sociálních služeb v návaznosti na 

dotační řízení z rozpočtu MPSV pro rok 2015. 

 

 

Dotazy a diskuse: RNDr. Petr Žďánský, CSc., Bc. Otakar Kalenda, Mgr. Robert Černý, Ing. 

Vladimír Derner 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 11 
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Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 
USNESENÍ VS/24/119/2015 

 Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

1) vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných 

v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2015 

2) schválení pravidel poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na 

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

službách, ve znění pozdějších předpisů  

3) jmenování hodnotící komise pro vyhlášený dotační program ve složení: 

PaedDr. Mgr. Josef Lukášek – náhradník Ing. Vladimír Derner 

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

Bc. Otakar Kalenda – náhradník PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. 

 

 

Projektové záměry: Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV a Rozvoj dostupnosti  

a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji V 

 

Zastupitelstvu kraje je předkládán návrh na schválení přípravy individuálních projektů: 

1) Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV, 

2) Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji V. 

Přípravu těchto projektů do podoby žádosti o poskytnutí dotace z OP Zaměstnanost zabezpečí 

Centrum investic, rozvoje a inovací. Předpokládané vyhlášení výzev je v červnu.  

 

Dotazy a diskuse: Ing. Vladimír Derner, PaedDr. Josef Lukášek, PhDr. Taťána Lankašová, CSc., 

Bc. Otakar Kalenda, Mgr. Robert Černý. 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 
 

USNESENÍ VS/24/120/2015 

 Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

individuálních projektů 

1) Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV 

2) Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji V 
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a jejich předložení formou žádosti o poskytnutí dotace do OPZ  

 

 

K bodu 5 

Informace ze sociální oblasti 

 

PaedDr. Josef Lukášek a Bc. Otakar Kalenda informovali o aktuální situaci stran problematiky 

zdravotní péče v Domově U Biřičky. 

 

Bc. Otakar Kalenda dále informoval o oslavách padesátin Domova U Biřičky, jejichž součástí 

bylo i velké taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému při simulovaném požáru 

tohoto zařízení. Proběhla rovněž akce „Den stromu“, kdy byla v areálu zařízení, jako symbol 

společného úsilí na podporu rozvoje sociálních služeb, vysazena ambroň západní. 

 

Bc. Otakar Kalenda informoval o proběhnuvším a ukončeném výběrovém řízení v rámci projektu 

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III - Terénní programy pro osoby ohrožené 

sociálním vyloučením – Královéhradecký kraj. Vítězným uchazečem se stala organizace Aufori 

o.p.s.  

 

PaedDr. Josef Lukášek informoval o personálních změnách v příspěvkových organizacích 

Královéhradeckého kraje - Domově pro seniory Pilníkov a Domově důchodců Lampertice.  

 

K bodu 6 

Různé 

 

Bc. Otakar Kalenda informoval o novém systému odměňování členů výboru, kteří nejsou 

zastupiteli, které schválilo dne 11. 5. Zastupitelstvo KHK. 

Ing. Anna Maclová vznesla dotaz, zda na krajské úrovni probíhají nějaká jednání v souvislosti 

s poslední dobou diskutovaným problémem uprchlíků. PaedDr. Josef Lukášek uvedl, že dle jemu 

dostupných informací zatím nikoliv. 

 

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 11.00 hodin jednání ukončil. 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

                     Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

     PhDr. Taťána Lankašová, CSc. 

                          ověřovatelka zápisu 
 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

 

  

 

 


