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Z á p i s 

ze 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 18. 1. 2018 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: PhDr. Veronika Čepelková, PaedDr. Josef Lukášek, p. Petr Sadovský 

 

Nepřítomni:   
 

Program jednání 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Návrh na schválení výsledků 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 2018 

3. Mimořádná aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 

2018 až 2020 - Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 2018 – 2020 

4. Aktualizace Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje, 

samostatné přílohy Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje, v 

souvislosti s investičními projekty předkládanými v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu 

5. Návrh na schválení převodu finančních prostředků z FRR do kap. 28 v souvislosti s 

nákupem pozemků a staveb pro potřebu příspěvkové organizace Domov pro seniory 

Vrchlabí 

6. Informace ze sociální oblasti a různé 

7. 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 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 

 

 ověřovatelkou zápisu byla schválena MVDr. Jana Švorcová 

 

 

 jednomyslně byli schváleni hosté: 

 

 Ing. Mgr. Jiří Vitvar – vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 Ing. Ivan Guman – odbor sociálních věcí 

 

 

 jednání výboru se rovněž zúčastnil:  

                                       

 Ing. Vladimír Derner, náměstek hejtmana, gestor odvětví sociálního 
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Hlasování: 
Pro  -          12     

Proti  -   0         

         Zdržel se  -   0 

 

 

K bodu 2 

Návrh na schválení výsledků 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 2018 

 

Ing. Ivan Guman informoval členy výboru o navrhovaném znění výsledků 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 2018. Seznámil členy výboru s navrhovanými 

částkami dotací formou tabulky, kdy k rozdělení je navržena částka 662.395.776 Kč. Z celkové 

přidělené dotace ve výši 782.123.800 Kč zůstane rezerva 119.728.024 Kč.  Tato částka bude 

realizována po ukončení 1. pololetí a sběru dat k 30.6.2018 a výhledů do konce roku. Doplnil, že 

v letošním roce byla kraji přidělena relativně vysoká částka a je tak cílem vykrýt již nyní 

požadované potřeby jednotlivých služeb. Nakonec informoval o změnách, které ještě nebyly do 

tabulky promítnuty. Jedná se o: 

- Sociální služby města Jičína, které nahradí poskytovatele pečovatelské služby - p. Alžbětu 

Limberskou – Domácí péče Jičín 

- Oblastní charitu Hradec Králové, která bude poskytovat pečovatelskou službu 

v Třebechovicích pod Orebem (nahradí Farní charitu Třebechovice pod Orebem) 

 

Ing Vladimír Derner poté apeloval na vyšší podíl obcí v rámci financování sociálních služeb na 

svém území/pro své občany, přičemž dodal, že tyto podíly se za jednotlivé obce značně liší. 

  

Dotazy a diskuse: Mgr. Jana Drejslová, Ing. Ivan Guman, Ing. Vladimír Derner, Ing. Dana 

Kracíková, p. Helena Vránová, p. Roman Béla    

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  11 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/7/30/2017 

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, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků 

dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního 
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řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 

2018, dle předloženého materiálu, se zohledněním změn přednesených v rámci jednání 

výboru 

 

 

K bodu 3 

Mimořádná aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 

2018 až 2020 - Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 2018 – 2020 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o mimořádné aktualizaci Střednědobého plánu sociálních služeb 

Královéhradeckého kraje 2018 až 2020 - Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 2018 – 

2020.  Změny se týkají následujících služeb: 

 

- převedení kapacit Charitní pečovatelské služby Farní charity Třebechovice pod Orebem 

pod Charitní pečovatelskou službu Oblastní charity Hradec Králové z důvodu přechodu 

veškerých práv od 1.1.2018 na Oblastní charitu Hradec Králové 

- snížení počtu lůžek u služby domov pro seniory Domova U Biřičky z původních 297 lůžek 

na 282 lůžek (již schváleno, pouze technická korekce) 

- rozšíření počtu lůžek služby domov se zvláštním režimem a snížení počtu lůžek služby 

domov pro seniory Domova důchodců Černožice (technická korekce) 
 

 

V podrobnostech odkázal na předložený materiál. 

  

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/7/31/2017 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

 

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

 

1) mimořádnou aktualizaci Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 

2018 až 2020 - Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 2018 – 2020, dle 

předloženého materiálu 

2) uzavření dodatků Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování 

sociální služby zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v 

Královéhradeckém kraji, dle předloženého materiálu 

 

 

K bodu 4 

Aktualizace Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje, 

samostatné přílohy Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje, v 

souvislosti s investičními projekty předkládanými v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu 
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Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o mimořádné aktualizaci sítě sociálních služeb, související 

s výzvami Integrovaného regionálního operačního programu, aktuálně výzvou č. 77, která 

podporuje deinstitucionalizaci sociálních služeb za účelem sociálního začleňování. Týká se 

služeb příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje, a to Ústavu sociální péče pro mládež 

Kvasiny. Výzvy v rámci IROP jsou vyhlašovány Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 

Změny schválené v rámci Transformačního plánu Ústavu sociální péče pro mládež Kvasiny 

spočívají v založení služby chráněné bydlení (na úkor snížení lůžkové kapacity služby Domov pro 

osoby se zdravotním postižením  - DOZP) a současně v navýšení personální kapacity služby 

DOZP. První aktualizace Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého 

kraje v souvislosti s projekty předkládanými v rámci IROP byla schválena usnesením 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/4/187/2017 ze dne 27. 3. 2017 (v budoucí 

struktuře služeb: max. 12 lůžek chráněné bydlení, max. 72 lůžek DOZP  - z toho 18 lůžek 

komunitního charakteru). 

V souvislosti s dalšími dvěma investičními projekty připravovanými k předložení do výzvy č. 77 

v lokalitách Kostelec nad Orlicí a Týniště nad Orlicí je nezbytné schválit změnu pověření 

výkonem služby obecného hospodářského zájmu na tyto nové lokality resp. kapacity tak, aby byl 

splněn požadavek povinné přílohy žádostí o investiční dotaci. A to následovně: 

 Chráněné bydlení: rozšíření služby chráněné bydlení v lokalitách Kostelec nad Orlicí a 

Týniště nad Orlicí na celkovou kapacitu až 24 lůžek, při personálním zajištění 21,16 

úvazků přímé práce. Podnět na zařazení resp. rozšíření služby chráněné bydlení ÚSP 

Kvasiny v rámci Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje. 

 Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením: Změna spočívá ve snížení kapacity 

služby z 84 na min. 60 lůžek při současném navýšení personálního zajištění, a to 

v souvislosti s plánovaným vybudováním domácností služby DOZP v lokalitách Kostelec 

nad Orlicí (6 lůžek) a Častolovice (12 lůžek). Podnět na změnu služby domov pro osoby 

se zdravotním postižením ÚSP Kvasiny v síti podporovaných sociálních služeb 

Královéhradeckého kraje. 

 Maximálně však kapacita obou služeb bude činit 77 (76,5) úvazků přímé práce, přičemž 

toto maximální navýšení předpokládá naplnění transformačního plánu poskytovatele ve 

všech klíčových parametrech. V tomto parametru nedochází ke změně oproti aktualizaci 

Sítě schválené usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/4/187/2017 ze 

dne 27. 3. 2017. 

Materiál dále obsahuje schválení záměru pověřit poskytovatele výkonem služby obecného 

hospodářského zájmu v případě služby chráněné bydlení a záměru upravit rozsah pověření 

v případě služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v případě realizace projektů 

v rámci výzvy č. 77 IROP. 

  

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 
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USNESENÍ VS/7/32/2017 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

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

 

1) aktualizaci Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje, 

přílohy Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 

2) záměr uzavřít dohodu formou Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti 

poskytování sociální služby chráněné bydlení zařazením do Sítě veřejně podporovaných 

sociálních služeb v Královéhradeckém kraji ve znění usnesení č. ZK/25/1730/2015 v 

souvislosti se změnami obsaženými v Příloze č. 1 s poskytovatelem Ústav sociální péče 

pro mládež Kvasiny v případě realizace projektů v rámci výzvy č. 77 IROP 

3) záměr uzavřít dodatek Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti 

poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením zařazením do 

Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji s 

poskytovatelem Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny v souvislosti se změnami 

obsaženými v příloze č. 1 předkládaného materiálu v případě realizace projektů v rámci 

výzvy č. 77 IROP 

dle předložených materiálů 

 

K bodu 5 

Návrh na schválení převodu finančních prostředků z FRR do kap. 28 v souvislosti s 

nákupem pozemků a staveb pro potřebu příspěvkové organizace Domov pro seniory 

Vrchlabí 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o možnosti výkupu rodinného domu včetně pozemku v obci 

Vrchlabí, který se nachází v bezprostřední blízkosti Domova pro seniory Vrchlabí a soukromé 

mateřské školy. Důvodem zájmu o předmětné nemovité věci je „zarovnání“ hranic pozemků 

současného Domova pro seniory Vrchlabí s možností budoucího využití v rámci poskytování 

sociálních služeb. 

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/7/33/2017 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

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

prostředků ve výši 3 500 000 Kč z nerozdělené rezervy FRR odvětví sociálních věcí do 

kapitálových výdajů kap. 28 v souvislosti s nákupem pozemků a staveb pro potřebu 

příspěvkové organizace Domov pro seniory Vrchlabí, dle předložených materiálů 
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K bodu 6 

Informace ze sociální oblasti a různé 

 

Ing. Vladimír Derner informoval o dílčích cílech, stanovených pro sociální oblast pro rok 2018, 

jakož i o navyšování kapacit ve vybraných krajem zřizovaných příspěvkových organizacích. 

 

Závěrem jednání proběhla diskuse o potřebnosti a plánech výstavby nové budovy pro 

poskytování odlehčovací služby. 

 

 

K bodu 7 

Závěr 

 

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

všechny body programu, v 11:00 hodin jednání ukončila. Příští jednání se bude konat dne 15.3.2018.  

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

                     Mgr. Jana Drejslová 

předsedkyně výboru  

…………………….………………………. 

                           MVDr. Jana Švorcová 

                            ověřovatelka zápisu 
 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

 

  


