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Z á p i s 

 

z 15. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 29. 5. 2014 od 14 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: Mgr. Věra Dejmková, Ing. Miloslav Plass, PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D., 

RNDr. Petr Žďánský, CSc. 

Nepřítomni:   
 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Kontrola usnesení 

3. Dotační programy odvětví sociálních věcí na rok 2014 

4. Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

5. Informace ze sociální oblasti 

6. Různé 

7. Závěr 

 

Jednání v 14.00 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 15. 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 

 

 Ing. Ivan Guman, odbor sociálních věcí  

 

 Mgr. Jiří Zeman, odbor sociálních věcí 

 

 jednání výboru se rovněž zúčastnil:  

 

 

 PaedDr. Josef Lukášek, člen rady, gestor odvětví sociálního 
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Hlasování: 
Pro  -          9     

Proti  -   0         

         Zdržel se  -   0 

 

 

K bodu 2 

Kontrola usnesení 

 

USNESENÍ VS/14/57/2014 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

-    d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu zřizovací 

listiny příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje odvětví sociálních věcí ve 

smyslu změny názvu organizace na „Domov U Biřičky“ 

 

 

USNESENÍ VS/14/58/2014 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

příspěvků na provoz příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí na rok 2014 a 

aktualizaci odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací odvětví sociálních 

věcí na rok 2014, dle předložených materiálů 
 

 

USNESENÍ VS/14/59/2014 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III a jeho 

předložení formou žádosti o poskytnutí dotace do výzvy č. 5 Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost, dle předložených materiálů a doplnění vedoucího 

odboru sociálních věcí 
 

Všechna tato usnesení byla Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválena. 

 

 

 

K bodu 3 

Dotační programy odvětví sociálních věcí na rok 2014 

Bc. Otakar Kalenda informoval o zasedání hodnotící komise, ve které zasedli kromě předsedy 

výboru radní PaedDr. Josef Lukášek a PhDr. Taťána Lankašová, CSc. (namísto omluveného 

RNDr. Petra Žďánského, CSc.). Doplnil, že v rámci programu „A“ se hodnotící komise, po 

podrobném projednání, ztotožnila s návrhem odboru sociálních věcí, v programu „B“ pak došlo 

ke kosmetickým změnám oproti návrhu. Bc. Otakar Kalenda poděkoval zástupcům odboru 

sociálních věcí i členům hodnotící komise a poté předal slovo Ing. Ivanu Gumanovi. Ten odkázal 

na výboru zaslané návrhy dotací jednotlivým žadatelům, přičemž se zaměřil na konkrétní situace, 

na kterých členům výboru demonstroval princip výpočtu přidělené dotace. Informoval rovněž o 

korekcích, provedených hodnotící komisí a předložil členům výboru následující tabulku, 
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upravující stručný přehled navržených dotací obou programů, vč. dotací již přidělených a poměr 

částky v rozpočtu a nerozdělené částky. 

 

Dotace sociální oblast 2014 
 

dotační program návrh dotace poznámka 

Program B 1 940 000   

Program A 15 248 200   

Apropo osobní asistence 900 000 již přiděleno 

Apropo denní stacionář 2 610 000 již přiděleno 

Apropo sociální rehabilitace 800 000 již přiděleno 

celkem 21 498 200   

částka v rozpočtu 26 000 000   

pro druhé kolo 4 501 800   

 

Dotazy a diskuse: Ing. Anna Maclová, Ing. Ivan Guman, PhDr. Taťána Lankašová, CSc., Ing. 

Vladimír Derner, Bc. Otakar Kalenda 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

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  

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 
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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.  

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

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 

 

 

 

 

K bodu 4 

Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

 

Aktualizace Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016, Síť 

podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2013 – 2014 

 

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

kraji 2011 – 2016, Síť podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 

2013 – 2014. Zmínil došlé žádosti o změnu Sítě sociálních služeb – některé byly čistě 

administrativní, jinde se jednalo o změnu, vynucenou účinností Nového občanského zákoníku. 

V dalším projevu se zaměřil na změny, které se týkají změn poskytovaných služeb (cca 60 změn). 

Vysvětlil rovněž jednotlivé části prezentované tabulky. Závěrem upozornil na nepřesnost přílohy 

4.2, kdy byla opomenuta služba sociální rehabilitace Dvůr Králové nad Labem Misericordia, 

o.p.s., přičemž návrh byl akceptován a služba je navržena k zařazení. 

 

Dotazy a diskuse: Ing. Anna Maclová, Ing. Vladimír Derner, PhDr. Taťána Lankašová, CSc., Bc. 

Otakar Kalenda 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
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Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

 

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. 

 

Návrh na schválení Dodatku č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Barevné domky 

Hajnice 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o žádosti příspěvkové organizace Barevné domky Hajnice o 

schválení změny zřizovací listiny ve smyslu aktualizace doplňkové činnosti o prodej kvasného 

lihu, konzumního lihu a lihovin a dále pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Tato 

změna reaguje jak na změnu legislativy v oblasti prodeje lihových produktů (prodej alkoholu 

v Oranžové kavárně v Trutnově), tak na doposud neupravený stav (nedopatřením nedošlo ve 

zřizovací listině k uvedení doplňkové činnosti  pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor). 

 

Dotazy a diskuse: Ing. Anna Maclová, PaedDr. Josef Lukášek, Bc. Otakar Kalenda 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

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 
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Návrh na aktualizaci Krajského plánu vytváření příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 

Královéhradeckého kraje na období 2014 – 2016 

 

PaedDr. Josef Lukášek informoval o aktualizaci Krajského plánu vytváření příležitostí pro osoby 

se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje na období 2014 – 2016, přičemž informoval 

o zapracovaných změnách na základě požadavků dotčených odborů krajského úřadu. 

Dotazy a diskuse: PhDr. Taťána Lankašová, Ing. Anna Maclová, CSc., PaedDr. Josef Lukášek, 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar, Bc. Otakar Kalenda 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

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 

 

 

Návrh na poskytnutí finančního daru Radě seniorů ČR 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o žádosti Rady seniorů ČR o poskytnutí finančních prostředků, 

která byla doručena přímo hejtmanovi kraje. Doplnil, že bylo dohodnuto, že část požadovaných 

finančních prostředků ve výši 100.000,- Kč bude poskytnuta z kapitoly 28 odborem sociálních 

věcí formou daru. 

 

Dotazy a diskuse: Bc. Otakar Kalenda, PhDr. Taťána Lankašová, PaedDr. Josef Lukášek 

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: 

Pro  -  8 

Proti  -  0       

Zdržel se -     1 
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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 

 

 

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

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 

 

 

 

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

realizaci krajských projektů prevence kriminality 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o návrhu na přijetí přidělené dotace v rámci Programu 

prevence kriminality Ministerstva vnitra v roce 2014 na realizaci krajských projektů prevence 

kriminality. Členové výboru navrhli opravu formulace usnesení ve smyslu větší srozumitelnosti 

(Kraj dotaci přijímá, nikoli poskytuje). 

 

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

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 
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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 

 

 

 

K bodu 5 

Informace ze sociální oblasti 

PaedDr. Josef Lukášek informoval o uskutečněném výběrovém řízení na pracovní pozici ředitele 

Domova důchodců Černožice, ve kterém zvítězil PhDr. Martin Scháněl, PhD., s nástupem do 

funkce od 1.8.2014. Dále informoval o aktuálním stavu rekonstrukce Domova Dolní zámek 

Teplice nad Metují a rovněž se zmínil o neustále probíhajícím jednání o budoucí podobě 

financování sociálních služeb. 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar, informoval o plánované rekonstrukci Domova důchodců Černožice, která 

byla schválena Radou. Dále informoval o usnesení Rady, kterým nebyla schválena rekonstrukce 

kotelny v objektu zámku Domova sociálních služeb Skřivany. K tomu Bc. Kalenda konstatoval, že 

v minulém volebním období se Rada a také Zastupitelstvo usnesly, v návaznosti na usnesení 

výboru, na tom, že skřivanský zámek se nebude opouštět a že tedy je nutné zajistit provoz tohoto 

objektu. PaedDr. Josef Lukášek informoval, že této věci se bude věnovat i krajský radní pro 

majetek a investice Josef Dvořák a zabezpečí kontrolu topenářem a plynařem, který navrhne 

vhodné řešení. 

 

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

 

Ing. Anna Maclová pozvala členy výboru na zítřejší Festival sociálních služeb Poznejme se 

navzájem. 

 

K bodu 6 

Různé 

 

V rámci tohoto bodu nebylo nic projednáváno. 

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 16.40 hodin jednání ukončil. Příští jednání výboru 

proběhne dne 26. 6. 2014 od 9.00 hod. 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

PhDr. Taťána Lankašová, CSc. 

ověřovatelka zápisu 
 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

 

  


