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Z á p i s 

ze 14. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 22. 11. 2018 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: Mgr. Táňa Šormová, p. Helena Vránová, p. Petr Sadovský 

 

Nepřítomni:   
 

Program jednání 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Schválení termínů jednání výboru sociálního na rok 2019 

3. Aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 – 

2020 včetně Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 2018 – 2020 

4. Návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu hospicové péče v Královéhradeckém 

kraji v roce 2019 

5. Návrh na navýšení dotací v rámci dotačních programů 2018 

6. Návrh na přerozdělení příspěvků na provoz mezi příspěvkovými organizacemi odvětví 

sociálních věcí na rok 2018 

7. Informace ze sociální oblasti a různé 

8. 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 14. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 

 

 ověřovatelkou zápisu byla schválena p. Andrea Turková 

 

 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 

 

 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 

Schválení termínů jednání výboru sociálního na rok 2019 

 

Mgr. Jana Drejslová navrhla termíny jednání výboru sociálního na rok 2019. Jednání jsou 

plánována v dostatečném předstihu před zasedáními Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

zároveň se jedná o termíny, kdy by již měly být všechny případné body programu zastupitelstva 

připraveny a výbor je tak mohl projednat. Operativně lze dle potřeby v průběhu roku doplnit či 

modifikovat tyto nebo nové další termíny. Zasedací místnost bude upřesněna vždy před jednáním 

(v případě, kdy by byla zasedací místnost Rady Královéhradeckého kraje obsazena). 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/14/69/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

I. s c h v a l u j e  

 termíny konání jednání Výboru sociálního v roce 2019 na dny: 

 

 17.1.2019,  

 14.3.2019, 

 25.4.2019, 

 6.6.2019, 

 29.8.2019 

 3.10.2019 

 28.11.2019 

 

vždy od 9.00 hod. 

 

 

K bodu 3 

Aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 – 2020 

včetně Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 2018 – 2020 

 

Mgr. Jiří Zeman informoval o aktualizaci Střednědobého plánu sociálních služeb 

Královéhradeckého kraje 2018 – 2020 včetně Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 
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2018 – 2020. Uvedl, kolik dorazilo podnětů na změnu a kolik z těchto bylo akceptováno. 

Konkrétní změny měli členové výboru k dispozici v předloženém materiálu. 

 

Dotazy a diskuse: Ing. Anna Maclová, Ing. Vladimír Derner, Mgr. Jiří Morávek, Ing. Ivan 

Guman, p. Roman Béla, MVDr, Jana Švorcová 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/14/70/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

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

 

a) aktualizaci Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 

– 2020 včetně přílohy č. 1 Síť veřejně podporovaných sociálních služeb 2018 - 

2020 

b) uzavření dohody formou Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění 

dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do Sítě veřejně 

podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraj ve znění schváleném 

usnesením ZK/14/1004/2018 

c) uzavření dodatků Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti 

poskytování sociální služby zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních 

služeb v Královéhradeckém kraji ve znění schváleném usnesením 

ZK/10/745/2018 se službami, které mění rozsah poskytování služeb dle sítě 

veřejně podporovaných sociálních služeb 

d) uzavření dodatku Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti 

poskytování sociální služby zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních 

služeb v Královéhradeckém kraji prodlužujícího platnost pověření do 31. 8. 2020 

s poskytovatelem NAŠE ULITA z. s. 

 

dle předložených materiálů 

 

 

K bodu 4 

Návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu hospicové péče v Královéhradeckém 

kraji v roce 2019 

 

Ing. Ivan Guman informoval o návrhu na vyhlášení dotačního programu na podporu hospicové 

péče v Královéhradeckém kraji v roce 2019. Program je určen na spolufinancování hospicové 

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 
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symptomatická s cílem minimalizovat bolest a zmírnit všechny obtíže vyplývající ze základní 

diagnózy i jejich komplikací a zohledňující bio-psycho-spirito-sociální potřeby nemocného.  

 

Ing. Anna Maclová v rámci projednávání tohoto bodu oznámila střet zájmů.  

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/14/71/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

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

 

a) vyhlášení dotačního programu na podporu hospicové péče v Královéhradeckém 

kraji v roce 2019 

b) výzvu k podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2019 

na podporu hospicové péče 

c) pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu 

hospicové péče 

d) vzor dotační smlouvy 

e) pověření na roky 2019 až 2021 

 

dle předložených materiálů 

 

 

 

K bodu 5 

Návrh na navýšení dotací v rámci dotačních programů 2018 

 

Ing. Ivan Guman v rámci tohoto bodu souhrnně informoval o třech materiálech, týkajících se 

navýšení v rámci dotačních programů roku 2018. Konkrétně se jedná o následující dotační 

programy: 

- Návrh na navýšení dotací v rámci dotačního programu na podporu hospicové péče v 

Královéhradeckém kraji v roce 2018 – tomuto návrhu na navýšení dotací předcházelo 

posouzení výsledků průběžného sběru dat v aplikaci řízení sítě KISSOS, kde 

poskytovatelé služeb uvedli průběžné náklady a výnosy z vlastní činnosti k 30. 9. 2018 a 

prognózu celkových nákladů a výnosů z vlastních činností za celý rok 2018. Dále uvedli 

veškeré poskytnuté zdroje z veřejných prostředků, takže bylo možné při rozhodování výši 

dotace vycházet z aktuálních informací o potřebách služeb. Ze všech podkladů vyplynulo, 

že částka 2 mil. Kč nepokryje objektivní potřebu dofinancování hospicové péče. Proto byl 

zpracován návrh na dofinancování služeb hospicové péče a navýšení dotačního titulu na 

podporu hospicové péče o potřebnou částku 1 660 505 Kč, tedy na celkovou částku 

3 660 505 Kč v roce 2018. 
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- Návrh navýšení dotací v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb 

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

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

Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město 

Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018 - k rozdělení zůstala záloha 

ve výši 9 436 028 Kč. Návrh na dočerpání rezervy byl zpracován v návaznosti na 

navýšení dotací z rozpočtu kraje v rámci dotačního řízení na podporu sociálních služeb 

v roce 2018 na základě výkazů a očekávaných nákladů a výnosů služeb k 30. 9. 2018. 

 

- Návrh na schválení navýšení dotací v rámci dotačního řízení na podporu sociálních 

služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém 

kraji v roce 2018 – návrh navýšení dotací v celkové výši 12 530 720 Kč dočerpá celou 

rezervu na dotace pro sociální služby pro rok 2018. Vzhledem k tomu, že prostředky 

vyčleněné na financování sociálních služeb nepokrývají odhadované nárůsty mezd a sítě 

sociálních služeb v roce 2019, je navrženo, aby navýšené prostředky mohly být čerpány 

až do 31. 3. 2019 s tím, že odbor sociálních věcí organizačně zajistí řádné vyúčtování 

čerpání dotací k 31. 12. 2018 i k 31. 3. 2019 včetně včasné informace o výši převáděných 

prostředků do roku 2019 pro potřeby roční uzávěrky.  

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/14/72/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

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

 

a) navýšení částky na podporu hospicové péče z 2 mil. Kč na 3.660.505 Kč 

b) navýšení dotací v rámci dotačního programu na podporu hospicové péče v 

Královéhradeckém kraji v roce 2018  

 dle předloženého materiálů 

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 
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USNESENÍ VS/14/73/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

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

 

navýšení dotací v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v 

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

financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na 

základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních 

služeb v roce 2018, dle předložených materiálů 

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/14/74/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

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

 

a) navýšení dotací v rámci dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v 

zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2018 

b) prodloužení čerpání navýšených částek do 31. 3. 2019 

c) vzor dotační smlouvy 

d) vzor dodatku k dotační smlouvě 

  

 dle předložených materiálů 

 

 

K bodu 6 

Návrh na přerozdělení příspěvků na provoz mezi příspěvkovými organizacemi odvětví 

sociálních věcí na rok 2018 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o návrhu na přerozdělení příspěvků na provoz mezi 

příspěvkovými organizacemi odvětví sociálních věcí na rok 2018 dle aktuálních potřeb 

organizací. V podrobnostech odkázal na tabulku, která je součástí předložených materiálů. 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 
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USNESENÍ VS/14/75/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

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

příspěvků na provoz na rok 2018 mezi příspěvkovými organizacemi odvětví sociálních věcí 

 

 

K bodu 7 

Informace ze sociální oblasti a různé 

 

V rámci tohoto bodu byl nejprve projednán materiál Poskytnutí dotací na individuální účel 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o návrhu předloženém oddělením regionálního rozvoje. Jedná 

se o následující žádosti o poskytnutí dotace: 

 

 
žadatel projekt účel náklady požadavek stanovisko odboru SV 

město Broumov 

Komunitní 

centrum 

Broumov 

rekonstrukce 

komunitního centra - 

vznik adekvátních 

prostor pro fungování 

komunitního centra, 

tedy místa určeného pro 

setkávání členů 

komunity za účelem 

realizace sociálních, 

vzdělávacích, kulturních 

a rekreačních aktivit s 

cílem zlepšit sociální 

situaci svých členů 

17 875 656 

Kč 
1 200 000 Kč 

SV: na uvedený účel není 
žádný krajský dotační 

program 

Návraty 2017, z.s. 

Stárneme 

spolu - 

vytvoření 

zázemí 

rychlé a efektivní 

vytvoření zázemí pro 

setkávání seniorů ve 

společnosti starých koní 

prostřednictvím 

vybavené obytné 

mobilní buňky  

143 000 Kč 110 000 Kč 
SV: projekt detailně 

neznáme, nemá přímý 

dopad do oblasti soc. služeb 

OD5K10, z. s. 

Rozvoj 

infrastruktury 

sociálních 

služeb 

OD5K10, z.s. 

rekonstrukce budovy čp 

373 v Rychnově nad 

Kněžnou, aby zde 

mohly být od 1. 

listopadu 2019 

poskytovány dvě 

sociální služby: 

Nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež 

(NZDM) Centrum 5KA 

a Občanská poradna 

Rychnov nad Kněžnou. 

12 265 237 

Kč 
900 000 Kč SV: projekt podporujeme 

Stacionář Cesta 

Náchod z.ú. 

Denní 

stacionář v 

Náchodě 

na rekonstrukci budovy 

a přilehlých pozemků 

pro přesunutí stacionáře 

do odpovídajících 

prostor 

4 701 022 Kč 4 000 000 Kč 

SV: projekt podporujeme 

- Jedná se o dofinancování 

projektu financovaného z 
IROPu 

- Projekt je v souladu se 

strategií a střednědobým 
plánem sociálních služeb 

- Žadatelem je nezisková 

organizace, která nemá 
vlastní investiční zdroje 

- Projekt je realizován z 

podnětu města Náchod, 

které tento projekt 

podporuje 
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V rámci projednávání bylo vyčleněno hlasování o žádosti žadatele Návraty 2017, z.s. K této 

žádosti bylo následně přijato samostatné usnesení. 

Dotazy a diskuse: Ing. Dana Kracíková, Ing. Vladimír Derner, MVDr. Jana Švorcová, p. Roman 

Béla 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/14/76/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

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

na individuální účely na základě podaných žádostí těchto žadatelů: 

 

- město Broumov na projekt Komunitní centrum Broumov, ve výši 1.200.000 Kč 

- OD5K10, z.s. na projekt Rozvoj infrastruktury sociálních služeb OD5K10, z.s., ve výši 

900.000 Kč 

- Stacionář Cesta Náchod, z.ú. na projekt Denní stacionář v Náchodě, ve výši 4.000.000 

Kč 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/14/77/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

I.      d o p o r u č u j e   hlasovat o poskytnutí dotace na individuální účel u poskytovatele 

Návraty 2017, z.s. na projekt Stárneme spolu – vytvoření zázemí, ve výši 110.000 Kč až na 

svém příštím jednání dne 17.1.2019 -  po bližším prověření předmětné žádosti 

 

Dále v rámci tohoto bodu Ing. Vladimír Derner informoval o naplňování strategie sociálních 

služeb, jakož i činnosti pracovních skupin, zřízených odborem sociálních věcí.  
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K bodu 8 

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 10:30 hodin 

jednání ukončila. Příští jednání se bude konat dne 17.1.2019. 

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

                     Mgr. Jana Drejslová 

předsedkyně výboru  

…………………….………………………. 

                       Andrea Turková 

                     ověřovatelka zápisu 
 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

 

  


