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Z á p i s 

z 10. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 10. 5. 2018 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: p. Petr Sadovský, Mgr. Táňa Šormová 

Nepřítomni:   
 

Program jednání 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Schválení Zásad poskytování veřejné podpory k zajištění hospicové péče 

v Královéhradeckém kraji 

3. Schválení aktualizace Zásad pro realizaci financování sociálních služeb zařazených do 

Sítě sociálních služeb KHK formou vyrovnávací platby 

4. Poskytnutí dotací na individuální účel 

5. Informace ze sociální oblasti a různé 

6. Závěr 

 

Jednání v 09.15 hodin zahájila a řídila předsedkyně Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje Mgr. Jana Drejslová. Uvítala přítomné a upozornila na materiály, které 

byly všem členům výboru předány před zasedáním. Doplnila, že do programu jednání byl po 

jeho rozeslání doplněn a vložen bod č. 4 – Poskytnutí dotací na individuální účel. 

K bodu 1 

Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

 jednomyslně byl schválen aktualizovaný program 10. jednání Výboru sociálního 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

 ověřovatelem zápisu byl schválen PaedDr. Josef Lukášek 

 

 

 jednomyslně byli schváleni hosté: 

 

 Ing. Ivan Guman – odbor sociálních věcí 

 

 Mgr. Petr Kamenický – oddělení regionálního rozvoje 

 

 

 jednání výboru se rovněž zúčastnil:  

                                       

 Ing. Vladimír Derner, náměstek hejtmana, gestor odvětví sociálního 

 

 

 

Hlasování: 
Pro  -          13     

Proti  -   0         

         Zdržel se  -   0 
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K bodu 2 

Schválení Zásad poskytování veřejné podpory k zajištění hospicové péče 

v Královéhradeckém kraji 

 

Ing. Ivan Guman informoval o Zásadách poskytování veřejné podpory k zajištění hospicové péče 

v Královéhradeckém kraji. Potřeba stanovení zásad vychází z nutnosti systémově řešit otázku 

financování oblasti hospicové péče. Hospicovou péčí se podle těchto zásad rozumí služba 

poskytovaná formou paliativní péče, kterou tvoří souhrn lékařských, ošetřovatelských, 

rehabilitačně-ošetřovatelských a poradenských činností, poskytovaných nevyléčitelně nemocným 

pacientům v preterminálním a terminálním stavu, u kterých byly vyčerpány možnosti kauzální 

léčby, ale pokračuje léčba symptomatická s cílem minimalizovat bolest a zmírnit všechny obtíže 

vyplývající ze základní diagnózy i jejich komplikací a zohledňující bio-psycho-spirito-sociální 

potřeby nemocného. Podporu k zajištění dostupnosti hospicové péče bude možno poskytnout 

pouze takovému poskytovateli, který zajištuje kromě zdravotní služby registrovanou sociální 

službu, a to bez ohledu na to, zda je zdravotní služba zařazena do sítě poskytovatelů zdravotních 

služeb podle § 46 a násl. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů. Pro financování hospicové péče budou uplatňována stejná pravidla a 

metodika jako pro financování sítě sociálních služeb. 

 

Dotazy a diskuse: Ing. Anna Maclová, Ing. Vladimír Derner, Mgr. Irena Adamcová, Ing. Ivan 

Guman, Ing. Dana Kracíková, p. Andrea Turková, Mgr. Jiří Morávek, p. Roman Béla 

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 12 

Proti  -  1       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/10/46/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

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

veřejné podpory k zajištění hospicové péče v Královéhradeckém kraji, dle 

předloženého materiálu 

 

 

K bodu 3 

Schválení aktualizace Zásad pro realizaci financování sociálních služeb zařazených do Sítě 

sociálních služeb KHK formou vyrovnávací platby 

 

Ing. Ivan Guman informoval o aktualizaci Zásad pro realizaci financování sociálních služeb 

zařazených do Sítě sociálních služeb KHK formou vyrovnávací platby. Tato aktualizace zahrnuje 

dílčí změny v metodice výpočtů vyrovnávací platby v důsledku vývoje metody průběžného 

sledování ekonomických údajů podporovaných služeb prostřednictvím aplikace pro plánování a 

řízení sociálních služeb KISSOS. Dále byly do těchto zásad zahrnuty i principy pro financování 

formou vyrovnávací platby pro hospicovou péči v Královéhradeckém kraji (viz předchozí bod).  
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Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 12 

Proti  -  1       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/10/47/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

 

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

Zásad pro realizaci financování sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních 

služeb KHK formou vyrovnávací platby schválených Zastupitelstvem kraje 

ZK/25/1731/2015, dle předloženého materiálu 

 

 

K bodu 4 

Poskytnutí dotací na individuální účel 

 

Mgr. Petr Kamenický informoval o žádostech o individuální dotaci, které jsou předkládány 

k projednání v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a darů z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje. Jedná se o následující projekty, které věcně spadají do sociální oblasti 

a žádosti byly podány do 30.4.2018, kdy rozhodovat o těchto by mělo zastupitelstvo 

Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 18.6.2018: 

 

Žadatel projekt účel náklady požadavek 
stanovisko 

odboru RG 

Krajská rada 

seniorů 

Královéhradeckého 

kraje, p.s. 

Podpora aktivit 

seniorů KHK 

nezbytné náklady na provoz kanceláře Krajské 

rady seniorů KHK, náklady vznikající z 

realizace spolupráce KRS se seniorskými 

organizacemi, cestovné, nájemné a nutné 

provozní výdaje pro akce seniorů (besedy, 

semináře, kurzy, setkávání seniorů), lektorné 

při přednáškách a kurzech pro seniory, drobné 

občerstvení při společných vzdělávacích 

akcích a setkáních seniorů 

300 000 Kč 300 000 Kč 

pro projekt 
není vhodný 

krajský 

dotační 
program 

Oblastní charita 

Červený Kostelec 

Mobilní hospic 

Anežky České, 

Červený Kostelec 

novostavba mobilního hospice - zázemí pro 

zdravotnický personál, ambulance paliativní 

medicíny a odborného lékaře 

16 190 290 

Kč 
6 000 000 Kč 

pro projekt 
není vhodný 

krajský 

dotační 
program 

Potravinová banka 

Hradec Králové, z. 

s. 

Podpora činnosti 

Potravinové banky 

Hradec Králové v 

Královéhradeckém 

kraji v roce 2018 

na mzdu dalšího pracovníka (skladníka) 

potravinové banky a dále pro potřeby uzavření 

DPP v dobách zvýšeného provozu (např. 

Národní potravinová sbírka) 

300 000 Kč 300 000 Kč 

pro projekt 

není vhodný 

krajský 
dotační 

program 

SKOK do života, 

o.p.s. 

Nájemné Bistro u 

dvou přátel 

nájemné prostor na č.p. Soukenická - cílem je 

snížit náklady spojené s pronájmem prostor 

sociálního podniku Bistro u dvou přátel na 

pivovarském náměstí a zachovat tak jeho 

provoz v rámci kterého zaměstnáváme 30 lidí 

s mentálním postižením nebo psychiatrickým 

onemocněním 

229 740 Kč 150 000 Kč 

pro projekt 

není vhodný 
krajský 

dotační 
program  
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Výbor sociální se žádostmi zabýval jednotlivě. V rámci diskuse bylo mj. konstatováno, že členové 

výboru nemusí být vždy zcela kompetentní v posuzování kvality žádosti a požadovaného cíle. 

Rovněž tak nemají povědomí o rozpočtových možnostech kraje a není možné posoudit, zda 

žadatelé deklarované podmínky splní. O jednotlivých žádostech bylo hlasováno samostatně s tím, 

že k některým si výbor vyžádal účast žadatele na příštím jednání k podrobnějšímu představení 

projektu a vysvětlení žádosti.. 

 

Dotazy a diskuse: Mgr. Jana Drejslová, Ing. Anna Maclová, p. Roman Béla, Mgr. Petr 

Kamenický, Mgr. Jiří Morávek, Ing. Vladimír Derner, Ing. Dana Kracíková, PhDr. Veronika 

Čepelková, PaedDr. Josef Lukášek, PhDr. Petr Lojan, MBA. 

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 13 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/10/48/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

 

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

individuální účel, na který budou uvolněny finanční prostředky v rámci II. změny 

rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018, a to na projekt Podpora aktivit 

seniorů KHK 

 

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 11 

Proti  -  2       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/10/49/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

 

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

individuální účel, na který budou uvolněny finanční prostředky v rámci II. změny 

rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018, a to na projekt Podpora činnosti 

Potravinové banky Hradec Králové v Královéhradeckém kraji v roce 2018 
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Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 13 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/10/50/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í    žádost Oblastní charity Červený Kostelec o poskytnutí dotace 

na individuální účel, na který budou uvolněny finanční prostředky v rámci II. změny 

rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018, a to na projekt Mobilní hospic 

Anežky České, Červený Kostelec s tím, že o této žádosti rozhodne na příštím jednání 

Výboru sociálního, v rámci kterého žadatel blíže členy výboru seznámí s touto 

žádostí 

 

II. u k l á d á   vedoucímu odboru sociálních věcí krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

zajistit účast zástupce Oblastní charity Červený Kostelec na jednání Výboru 

sociálního dne 7.6.2018 

 

  

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 13 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/10/51/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í    žádost SKOKu do života, o.p.s. o poskytnutí dotace na 

individuální účel, na který budou uvolněny finanční prostředky v rámci II. změny 

rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018, a to na projekt Nájemné Bistro u 

dvou přátel s tím, že o této žádosti rozhodne na příštím jednání Výboru sociálního, 

v rámci kterého žadatel blíže členy výboru seznámí s touto žádostí 

 

II. u k l á d á   vedoucímu odboru sociálních věcí krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

zajistit účast zástupce SKOKu do života, o.p.s. na jednání Výboru sociálního dne 

7.6.2018 

 

K bodu 5 

Informace ze sociální oblasti a různé 

 

Ing. Vladimír Derner informoval o plánovaných investičních akcích v příspěvkových 

organizacích oblasti sociální. 
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K bodu 6 

Závěr 

 

Předsedkyně poděkovala členům Výboru sociálního za účast a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány 

všechny body programu, v 11:15 hodin jednání ukončila. Příští jednání se bude konat dne 7.6.2018. 

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

                     Mgr. Jana Drejslová 

předsedkyně výboru  

…………………….………………………. 

                         PaedDr. Josef Lukášek 

                             ověřovatel zápisu 
 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

 

  


