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Z á p i s 

z 15. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 17. 1. 2019 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: Mgr. Táňa Šormová, p. Andrea Turková, p. Petr Sadovský 

 

Nepřítomni:   
 

Program jednání 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Schválení zprávy o činnosti Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

za období leden – prosinec 2018 

3. Aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 – 

2020 včetně Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 2018 - 2020 

4. Schválení výsledků dotačního řízení dotačního programu na podporu sociálních služeb 

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

předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou 

Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu 

na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2019  

5. Návrh na schválení výsledků dotačního programu na podporu hospicové péče v 

Královéhradeckém kraji v roce 2019  

6. Záměr spolupráce mezi Královéhradeckým krajem a městy Opočno a Dobruška 

při zajištění pobytových služeb pro seniory 

7. Investice do krajské infrastruktury sociálních služeb 

8. Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

9. Informace ze sociální oblasti a různé 

10. Závěr 

  

 

Jednání v 09.00 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. 

 

K bodu 1  

Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

 jednomyslně byl schválen program 15. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 

 

 ověřovatelem zápisu byl schválen PhDr. Petr Lojan, MBA. 

 

 jednomyslně byli schváleni hosté: 

 

 Ing. Mgr. Jiří Vitvar - vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 Mgr. Jiří Zeman - vedoucí oddělení plánování a financování sociálních služeb 

odboru sociálních věcí 

 

 Ing. Ivan Guman - odbor sociálních věcí 
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 Mgr. Lukáš Khýn – odbor sociálních věcí 

 

 jednání výboru se rovněž zúčastnil:  

                                       

 Ing. Vladimír Derner, náměstek hejtmana, gestor odvětví sociálního 

 

Hlasování: 

Pro  - 10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

K bodu 2 

Schválení zprávy o činnosti Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za 

období leden – prosinec 2018 

 

Mgr. Jana Drejslová informovala o zprávě o činnosti Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje na období leden – prosinec 2018. Výbor kontrolní Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje doporučil projednání jednotlivých zpráv na příslušných výborech, 

proto by bylo vhodné, aby výbor sociální přijal usnesení. 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/15/78/2019 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

I. s c h v a l u j e    Zprávu o činnosti Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje za období leden – prosinec 2018 

 

 

K bodu 3 

Aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 – 2020 

včetně Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 2018 - 2020 

 

Mgr. Lukáš Khýn informoval o aktualizaci Střednědobého plánu sociálních služeb 

Královéhradeckého kraje 2018 – 2020 včetně Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 

2018 – 2020. Aktualizace je činěna v souvislosti s realizací opatření Strategie reformy 

psychiatrické péče schválené Ministerstvem zdravotnictví České republiky, kdy v roce 2019 

vzniknou v Královéhradeckém kraji dvě centra duševního zdraví v Hradci Králové a v Trutnově. 

Jedná se o následující poskytovatele a centra: 
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- Péče o duševní zdraví, z. s. – Centrum duševního zdraví Hradec Králové, 

- Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov – CDZ RIAPS Trutnov. 

Část financování těchto zařízení bude zajištěno dotací z projektu „Podpora vzniku Center 

duševního zdraví II“, realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost, prioritní osa – Sociální začleňování a boj s chudobou. Předkládaný 

materiál navrhuje změny v kapacitách výše zmíněných služeb v souvislosti se vznikem center 

duševního zdraví na území Královéhradeckého kraje, tedy v rámci revize č. 7 Střednědobého 

plánu sociálních služeb aktualizuje přílohu č. 1 Střednědobého plánu sociálních služeb 

Královéhradeckého kraje 2018 – 2020 - Síť veřejně podporovaných sociálních služeb 2018 – 

2020. V souvislosti s těmito změnami pak materiál navrhuje uzavření dodatků Pověření ve znění 

Přílohy č. 2. 

Dotazy a diskuse: Mgr. Irena Adamcová, Mgr. Lukáš Khýn, Mgr. Jiří Zeman, Ing. Dana 

Kracíková, Ing. Vladimír Derner 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/15/79/2019 

 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

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

 

a) mimořádnou aktualizaci přílohy č. 1 Střednědobého plánu sociálních služeb 

Královéhradeckého kraje 2018 – 2020 Síť veřejně podporovaných sociálních 

služeb 2018 – 2020 

b) uzavření dodatků Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti 

poskytování sociální služby zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních 

služeb v Královéhradeckém kraji, 

 

dle předložených materiálů 

 

 

K bodu 4 

Schválení výsledků dotačního řízení dotačního programu na podporu sociálních služeb 

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

který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký 

kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu 

poskytování sociálních služeb v roce 2019  

 

Ing. Ivan Guman informoval o navržených dotacích v rámci dotačního řízení dotačního 

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

službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního 

rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní 

město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2019. Samotné podávání žádostí o 
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dotaci bylo realizováno prostřednictvím aplikace OK-systému a metodicky bylo provedeno dle 

pokynů MPSV. Na základě podaných žádostí odbor sociálních věcí provedl posouzení, výpočty a 

stanovení výše celkové vyrovnávací platby dle schválené metodiky a připravil po projednání 

s komisí pro plánování a řízení sociálních služeb návrh na dotace. Navrženo je rozdělení částky 

695.103.950 Kč. Z celkové přidělené dotace ve výši 825.803.800 Kč tedy zůstává rezerva 

130.699 850 Kč. Tato částka bude realizována po ukončení 1. pololetí a sběru dat k 30.6.2019 

a výhledů do konce roku. Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/9/664/2017 

byla do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji zařazena služba 

LAFARMA, Sociálně terapeutická dílna poskytovatele SKOK do života, o.p.s. s podmínkou 

úspěšné realizace projektu realizovaného z dotace 62. průběžné výzvy IROP. Žádost o dotaci na 

provoz služby byla neúspěšná. K investičnímu projektu se do této chvíle hodnotitel nevyjádřil. 

S ohledem na potřebnost tohoto typu služby v regionu a na fakt, že poskytovatel v omezeném 

režimu již od 26. 10. 2018 službu poskytuje a hradí z vlastních prostředků, materiál navrhuje 

financování provozu služby z konvenčních zdrojů a uzavření nového pověření bez podmínky.      

 

V rámci diskuse byla probrána výše navržené dotace sociální služby LAFARMA a bylo 

dohodnuto, že na příštím jednání výboru bude předána podrobnější informace. 

 

Dotazy a diskuse: Bc. Roman Béla, MVDr. Jana Švorcová, Mgr. Jiří Zeman, Mgr. Jiří Morávek, 

p. Helena Vránová, Ing. Anna Maclová, Mgr. Jana Drejslová, PaedDr. Josef Lukášek, p. Eva 

Rumanová 

 

V rámci tohoto bodu oznámila Ing. Anna Maclová střet zájmu. 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/15/80/2019 

 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

 

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

dotačního řízení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v 

zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který 

bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký 

kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu 

poskytování sociálních služeb v roce 2019, dle předložených materiálů 
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K bodu 5 

Návrh na schválení výsledků dotačního programu na podporu hospicové péče v 

Královéhradeckém kraji v roce 2019  

 

Ing. Ivan Guman informoval o navržených výsledcích dotačního programu na podporu 

hospicové péče v Královéhradeckém kraji v roce 2019. Návrhu na výše dotací předcházelo 

posouzení žádostí, kde poskytovatelé uvedli očekávané náklady a výnosy z vlastní činnosti v roce 

2019. Dále uvedli veškeré předpokládané zdroje z veřejných prostředků.  

Dotazy a diskuse: Ing. Anna Maclová, Ing. Vladimír Derner, Bc. Roman Béla 

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/15/81/2019 

 

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 hospicové péče v Královéhradeckém kraji v roce 

2019, dle předložených materiálů 

 

 

K bodu 6 

Záměr spolupráce mezi Královéhradeckým krajem a městy Opočno a Dobruška 

při zajištění pobytových služeb pro seniory 

 

Mgr. Jiří Zeman informoval o záměru spolupráce mezi Královéhradeckým krajem a městy 

Opočno a Dobruška při zajištění pobytových služeb pro seniory, který vznikl na základě jednání 

představitelů města Opočna, Dobrušky a zástupců Královéhradeckého kraje. Cílem spolupráce 

je připravit rozšíření kapacity pobytových sociálních služeb pro seniory v Opočně o cca 34 lůžek. 

Kapacity budou využity zejména pro trvalé pobyty a částečně pro odlehčovací pobyty 

poskytované seniorům závislým na péči a trpícím stařeckými demencemi. Pro rozšíření kapacit 

byl navržen objekt č.p. 431 na st. p. č. 453 v areálu nemocnice Opočno. 

 

 

Dotazy a diskuse: Ing. Dana Kracíková, Bc. Roman Béla, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, Ing. Vladimír 

Derner, Mgr. Jiří Zeman, PaedDr. Josef Lukášek 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
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Hlasování: 

Pro  - 12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/15/82/2019 

 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

 

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

spolupráce mezi Královéhradeckým krajem a městy Opočno a Dobruška při zajištění 

pobytových služeb pro seniory 

 

 

K bodu 7 

Investice do krajské infrastruktury sociálních služeb 

 

Mgr. Lukáš Khýn informoval o potřebnosti investic do krajské infrastruktury sociálních služeb, a 

to v návaznosti na stárnutí populace a v souvislosti s tím na zvyšující se zájem a poptávku po 

službách pro seniory, na nedostupnost služeb sociální péče pro specifické cílové skupiny a na 

nevyhovující materiálně technické podmínky zázemí některých ze stávajících pobytových služeb. 

Uvedl, že materiál shrnuje přehled nezbytných klíčových investic do pobytových služeb pro 

seniory a pro osoby se zdravotním postižením do roku 2023. Potřeba investice do zázemí 

pobytových služeb pro seniory do roku 2023 činí cca 2 271 mil. Kč. V případě služeb pro seniory 

závislé na péči existuje možnost částečně využít národní zdroje v rámci tzv. programového 

financování. Potřeba investice do zázemí pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením 

do roku 2023 činí cca 306 mil. Kč. 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/15/83/2019 

 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

 

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

financování investiční přípravy do krajské infrastruktury sociálních služeb, dle 

předložených materiálů 
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K bodu 8 

Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar představil materiály, připravené pro jednání Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje dne 28.1.2019. 

 

Návrh na schválení Dodatku č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov důchodců 

Dvůr Králové nad Labem 

 

Ředitelka příspěvkové organizace odvětví sociálních věcí Domov důchodců Dvůr Králové nad 

Labem žádá o změnu zřizovací listiny organizace ve smyslu doplnění hlavního účelu a předmětu 

činnosti, spočívající v poskytování paliativní péče a doprovázení umírajících a péči o pozůstalé. 

Jedná se o deklarování skutečnosti, kdy organizace v rámci poskytování běžných činností 

domova pro seniory dle citovaného zákona poskytuje rovněž služby při doprovázení umírajících 

klientů a také péči o pozůstalé v těchto chvílích. Jedná se o přirozenou součást (resp. o její 

nadstavbu) poskytování sociální služby domov pro seniory. 
 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/15/84/2019 

 

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 Domov důchodců Dvůr 

Králové nad Labem, ve smyslu doplnění hlavního účelu a předmětu činnosti, dle 

předložených materiálů 

 

 
 

Návrh na poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru investic, rozvoje a 

inovací na realizaci aktivit projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb 

v Královéhradeckém kraji VI 

 

Zastupitelstvu kraje je předkládáno ke schválení poskytnutí neinvestičního účelově vázaného 

příspěvku Centru investic, rozvoje a inovací na realizaci vybraných aktivit projektu Rozvoj 

dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VI ve výši 2 713 968 Kč. 

Neinvestiční účelově vázaný příspěvek Centru investic, rozvoje a inovací za účelem realizace 

aktivit projektu ve výši 2 713 968 Kč na celou dobu realizace projektu bude vyčleněn z kapitoly 

28 na období projektu od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2020, a to z prostředků průběžně poskytnutých 

z MPSV ve výši 2 578 269,60 Kč a z rozpočtu kapitoly 28 z prostředků určených na 

kofinancování projektu ve výši 135 698,40 Kč. 
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Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/15/85/2019 

 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

 

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

neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru investic, rozvoje a inovací (IČ 

71218840) na realizaci aktivit v projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních 

služeb v Královéhradeckém kraji VI ve výši 2 713 968 Kč, dle předložených 

materiálů 

 

 

Návrh na podání žádosti o dotaci v programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro 

rok 2019 na Úřad vlády ČR 

 

Královéhradecký kraj zřizuje funkci metodika sociální prevence, který v rozsahu své působnosti 

také vykonává funkci koordinátora pro romské záležitosti. Od roku 2008 je na Úřadu vlády ČR 

vyhlašován dotační titul s možností žádat o dotaci na náklady spojené s prací koordinátora pro 

romské záležitosti, ve kterém Královéhradecký kraj mzdové prostředky pravidelně čerpá. Krajské 

úřady mají povinnost zřídit pozici koordinátora romských poradců podle §67 zákona 129/2000 

Sb. o krajích a podle §6 zákona 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin 

krajský úřad řídí a koordinuje ve svém správním obvodu plnění úkolů na úseku státní politiky 

napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti. Koordinátor vykonává svou 

činnost na 0,5 úvazku a je zařazen na odboru sociálních věcí. Z dotace je možné hradit mzdové 

prostředky, provozní výdaje, výdaje spojené s rozšiřováním a prohlubováním kvalifikace 

koordinátora, poplatky za účast na konferencích a seminářích, nákup odborné literatury a další 

výdaje spojené s řešením úkolů v působnosti koordinátora.  

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/15/86/2019 

 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

I.       b e r e  n a  v ě d o m í   předložení žádosti o neinvestiční dotaci v programu Podpora 

koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2019  

na Úřad vlády ČR 
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K bodu 9 

Informace ze sociální oblasti a různé 

 

Mgr. Jana Drejslová informovala o šetření, provedeném dne 19.12.2018 Mgr. Irenou 

Adamcovou a Bc. Romanem Bélou u paní Jitky Černé, adresou Dolní Vlčkovice 37, 544 01 

Vlčkovice v Podkrkonoší, a to s ohledem na její žádost o poskytnutí individuální dotace za 

účelem vytvoření zázemí pro setkávaní seniorů v rámci realizace projektu „ Stárneme spolu“ (na 

základě usnesení Výboru sociálního ze dne 22.11.2018, č. VS/14/77/2018). Prohlídku objektu 

proběhla za přítomnosti žadatelky o dotaci paní Černé. Účelem prohlídky a osobního setkání 

s žadatelkou bylo prověření vhodnosti a potřebnosti požadavku finanční podpory (dotace). 

Prohlídkou bylo zjištěno, že v této fázi se jedná pouze o její představy. Schází jakékoliv 

prokazatelné zkušenosti s cílovou skupinou senioři nebo započaté aktivity v této oblasti. Prostor 

je v dezolátním stavu a žadatelka v těchto prostorách podle jejího sdělení částečně přebývá i 

přesto, že nejsou k dispozici základní hygienické podmínky. Závěrem zprávy bylo členům 

sociálního výboru na základě prohlídky objektu a rozhovoru s žadatelkou navrženo nedoporučit 

zastupitelstvu  schválit dotaci k projektu Stárneme spolu. (V mezidobí byla však dne 3.12.2018 

Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dotace mj. žadatelce schválena.) 

 

K tématu proběhla diskuse: Bc. Roman Béla, Ing. Irena Adamcová, p. Eva Rumanová, Ing. Mgr. 

Jiří Vitvar 

 

Následně bylo dohodnuto, že si odbor sociálních věcí zajistí vyjádření oddělení regionálního 

rozvoje o této konkrétní žádosti.   

 

 

K bodu 10 

Závěr 

 

Předsedkyně poděkovala členům Výboru sociálního za účast a popřála všem klidné prožití 

svátkového období. Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 11:30 hodin 

jednání ukončila. Příští jednání se bude konat dne 14.3.2019. 

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

                     Mgr. Jana Drejslová 

předsedkyně výboru  

…………………….………………………. 

                 PhDr. Petr Lojan, MBA. 

                     ověřovatel zápisu 
 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

 

  


