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Z á p i s 

ze 6. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 23. 11. 2017 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: Mgr. Irena Adamcová 

 

Nepřítomni:   
 

Program jednání 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Střednědobý plán sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 - 2020  

3. Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026 

4. Aktualizace sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro rok 2018 

5. Návrh na změny příspěvků na provoz příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí 

na rok 2017 

6. Návrh na dorovnání výše udělených dotací dotačního programu pro podporu činností, 

které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných 

aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2017 

7. Stanovení termínů jednání Výboru sociálního pro rok 2018 

8. Informace ze sociální oblasti a různé 

9. 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 6. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 

 

 ověřovatelem zápisu byl schválen p. Petr Sadovský 

 

 jednomyslně byli schváleni hosté: 

 

 Ing. Mgr. Jiří Vitvar – vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 Mgr. Jiří Zeman – odbor sociálních věcí 

 

 Ing. Růžena Ryglová – předsedkyně krajské Rady seniorů Královéhradeckého 

kraje 

 

 jednání výboru se rovněž zúčastnil:  

                                       

 Ing. Vladimír Derner, náměstek hejtmana, gestor odvětví sociálního 

 

Hlasování: 
Pro  -          14     

Proti  -   0         

         Zdržel se  -   0 



 2 

V úvodu jednání vystoupila Ing. Růžena Ryglová a představila členům výboru činnost krajské 

Rady seniorů Královéhradeckého kraje. Informovala o aktivitách a akcích, které organizace 

zajišťuje a pořádá.  

 

 

K bodům 2 - 3 

Střednědobý plán sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 - 2020  

 

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026 

 

Aktualizace sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro rok 2018 

 

Mgr. Jiří Zeman informoval souhrnně o bodech č. 2 až 4 programu, neboť tyto spolu úzce 

souvisejí. 

Ohledně Střednědobého plánu sociálních služeb uvedl, že v roce 2017 končí platnost stávajícího 

plánu. Kraje jsou ze zákona povinny zpracovávat střednědobý plán sociálních služeb. Předložený 

materiál je tak splněním této zákonné povinnosti. Střednědobý plán je ze zákona zpracováván na 

období 3 let, jeho cílem je analyzovat potřeby osob ohrožených sociálním vyloučením na území 

kraje a navrhnout opatření k zamezení sociálního vylučování těchto osob. Plán je zpracováván 

ve spolupráci s obcemi, zástupci poskytovatelů a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány 

sociální služby. Předložený střednědobý plán navazuje na připravenou Strategii 

Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026. Dále informoval o 

jednotlivých prioritách představovaného plánu. 

Zpracovaní Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 

2026 je výsledkem analytických prací prováděných odborem sociálních věcí krajského úřadu, 

analytických podkladů zpracovaných externími dodavateli, zapracování požadavků měst 

a doporučení odborníků – pracovníků sociálních služeb, odborů sociálních věcí městských úřadů 

a sociálních pracovnic zdravotnických zařízení. Tento materiál zohledňuje požadavky národních 

strategických dokumentů v oblasti podpory osob ohrožených sociálním vyloučením. 

Rozpracovává krajem dříve schválené dokumenty – Koncepci péče o duševní zdraví 

v Královéhradeckém kraji 2016 -2020, Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 

2017 – 2020 a Strategie rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje 

poskytovaných v komunitě pro osoby s postižením a duševním onemocněním. Strategie je 

zaměřena na podporu života v přirozeném prostředí. Podporuje primárně terénní sociální 

služby. Pobytové služby navrhuje v těch případech, kdy řešení terénní službou není z důvodu 

vysoké míry závislostí uživatelů možné. Strategie navrhuje budování služeb co nejblíže uživateli 

tak, aby nebylo nutné se za sociálními službami stěhovat či zdlouhavě dojíždět. Strategie 

navrhuje řešení taková, aby lidé s handicapem mohli žít život blízký svým vrstevníkům. Návrhy 

vychází z principu subsidiarity – hledání řešení co nejblíže uživateli (rodina, obec, terénní 

sociální služba), dříve, než dojde k řešení na vyšší úrovni (pobytová služba, kraj). V souladu 

s principem subsidiarity strategie předpokládá posilování odpovědnosti rodiny za péči o své 

blízké a spolupráci s obcemi při řešení nepříznivých sociálních situací uživatelů. Obce jsou 

v mnohých řešeních navržených strategií zásadním partnerem. Její návrhová část je rozdělena 

do 8 hlavních oblastí, které následně podrobněji Mgr. Zeman představil. 

Součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji je Síť veřejně 

podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje. Síť sociálních služeb obsahuje 

přehled kapacit sociálních služeb, členěných dle místa poskytování, druhů a cílových skupin a 

přehled poskytovatelů sociálních služeb, kteří tyto služby pro občany Královéhradeckého kraje 

zajišťují. 
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Síť sociálních služeb je podkladem pro získání finančních prostředků ze státního rozpočtu na 

financování sociálních služeb a podkladem pro rozdělování těchto finančních prostředků 

poskytovatelům sociálních služeb na zajištění služeb obecného hospodářského zájmu.  

Královéhradecký kraj uzavírá s poskytovateli sociálních služeb zařazených do sítě sociálních 

služeb Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 

zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraj. Jedná se 

o rámcovou smlouvu upravující podmínky zajišťování a financování sociálních služeb mezi 

poskytovateli sociálních služeb a Královéhradeckým krajem. Pověření službou obecného 

hospodářského zájmu je uzavíráno na dobu platnosti Sítě sociálních služeb a je stabilizačním 

prvkem víceletého zajištění sociálních služeb. 

Předkládaný materiál navrhuje změny v kapacitách poskytovaných služeb a zařazení nově 

poskytovaných sociálních služeb - aktualizuje přílohu Střednědobého plánu sociálních služeb. 

V souvislosti s těmito změnami pak materiál navrhuje uzavření dodatků pověření, případně 

nových pověření. 

 

Dotazy a diskuse:  Ing. Anna Maclová, Mgr. Jiří Zeman, Ing. Vladimír Derner, PhDr. Petr 

Lojan, MBA, PaedDr. Josef Lukášek, p. Andrea Turková, Ing. Dana Kracíková, p. Roman Béla, 

Mgr. Jana Drejslová, p. Helena Vránová 

 

V rámci projednávání výše uvedených bodů se členové výboru shodli na následující korekci 

předloženého materiálu Aktualizace sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro rok 

2018 (který je zároveň i přílohou materiálu Střednědobý plán sociálních služeb 

Královéhradeckého kraje 2018 – 2020). 

 

V přehledu poskytovaných služeb se mění: 

- §45 Duha Nový Bydžov, o.p.s. – Centrum denních služeb – hodnota u PSS se sníží na 1,7 

úvazku (-0,1 úvazek), (mění se i celkový součet) – Poskytovatel chybně uvedl snížení 

v systému a to nebylo zapracováno do aktualizace, dodatečně na svoji chybu upozornil. – 

s. 10 materiálu 

- §50 Domov Na Stříbrném vrchu – Domov se zvláštním režimem – hodnota kapacita počtu 

lůžek se sníží ze 41 na 40 – jedná se o změnu v souladu se schváleným transformačním 

plánem zařízení. Změny jsou prováděny postupně na základě odchodů klientů ze zařízení. 

Změna je prováděna se záměrem zvýšení počtu jednolůžkových pokojů, které slouží pro 

uživatele, u nichž je problematické soužití na vícelůžkových pokojích. – s. 12 materiálu 

- §44 Duha Nový Bydžov, o.p.s. Odlehčovací služby – posunutí data zahájení služby na 1. 

4. 2018 (původně 1. 1. 2018) – technická chyba ve vzorci při přípravě materiálu – s. 16 

materiálu 

- §70 Ulita Hořice – Dochází ke změně druhu služby z původního § 64 Služby následné 

péče na §70 sociální rehabilitace – služba bude zahájena díky projektu financovaného 

z MAS Podchlumí. Původní záměr služby narazil na skutečnost, že MAS nemá služby § 64 

zařazeny do své strategie. Služba by tak nemohla být financována. Proto dodatečně 

poskytovatel požádal o změnu druhu služby – Cíle služby i cílová skupina zůstává 

zachována, bude tak dosaženo stejného účelu. Dochází také k posunutí data zahájení na 

1. 3. 2018 (původně 1. 1. 2018) – technická chyba ve vzorci při přípravě materiálu – s. 

23 materiálu 

- §67 Skok do života, o.p.s. LAFARMA - – posunutí data zahájení služby na 1. 6. 2018 

(původně 1. 1. 2018) – technická chyba ve vzorci při přípravě materiálu – s. 23 materiálu 
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Následně bylo přistoupeno ke hlasování o jednotlivých projednaných bodech. 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  14 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/6/24/2017 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

 

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

sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018-2020 

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  14 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/6/25/2017 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

I. b e r e   n a   v ě d o m í   finanční dopady navýšení Sítě veřejně podporovaných 

sociálních služeb ve výši 35,144 tis. Kč pro rok 2018 

 

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

 1. aktualizaci sítě sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro rok 2018 dle 

předložených materiálů ve znění změn schválených výborem 

 2. uzavření dohody formou Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti 

poskytování sociální služby zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních 

služeb v Královéhradeckém kraji u služeb nově zařazených do Sítě veřejně 

podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje 

 3. uzavření dodatků Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti 

poskytování sociální služby zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních 

služeb v Královéhradeckém kraji 

 

III.  d o p o r u č u j e    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje nepodpořit žádost o zařazení  

sociální  služby raná péče poskytovatele Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní 

škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, do Sítě veřejně podporovaných 

sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 
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Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  14 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/6/26/2017 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

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

Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 – 2026 

 

 

K bodu 5 

Návrh na změny příspěvků na provoz příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí na 

rok 2017 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar představil návrh na změny příspěvků na provoz příspěvkových organizací 

odvětví sociálních věcí na rok 2017. Důvodem nutnosti navýšit tyto příspěvky byly zejména 

ztrátové rozpočty těchto příspěvkových organizací na rok 2017, které byly pouze částečně kryty 

prostředky z Ministerstva práce a sociálních věcí. Nedostatek finančních prostředků je způsoben 

zejména navyšováním mzdových nákladů a s tím souvisejících nákladů na sociální a zdravotní 

pojištění, které nebyly dokryty prostředky z ministerstva. 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 13 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/6/27/2017 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

 

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

provoz příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí na rok 2017 dle předložených 

materiálů 

 

 

 

K bodu 6 

Návrh na dorovnání výše udělených dotací dotačního programu pro podporu činností, 

které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných 

aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2017 
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Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o návrhu na dorovnání výše udělených dotací dotačního 

programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro 

podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2017, který je předkládán 

 z důvodu nutnosti zajištění komplexní podpory sociálně znevýhodněným osobám resp. z důvodu 

zajištění činnosti etablovaných rodinných center v Královéhradeckém kraji, jejichž činnost 

v roce 2017 nebyla podpořena významným donátorem jejich činnosti, kterým je Ministerstvo 

práce a sociálních věcí, a navýšeny nebyly ani dotace poskytnuty dalším významným donátorem 

(Město Hradec Králové). Návrh reflektuje námitky resp. požadavky na dofinancování/navýšení 

dotace, které Královéhradecký kraj v průběhu měsíce září a října 2017 obdržel od 3 subjektů 

působících v Královéhradeckém kraji, jejichž činnost byla částečně (nikoliv v požadovaném 

rozsahu) podpořena Královéhradeckým krajem v rámci dotačního programu pro podporu 

činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných 

aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2017. 

  

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 13 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/6/28/2017 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

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

udělených dotací dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují 

nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém 

kraji pro rok 2017 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy. Dorovnání bude realizováno 

navýšením kap. 28 – dotací na sociální služby o 234 200 Kč z ostatních běžných výdajů 

kap. 28 rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2017 a přidělením nevyužité dotace na 

sociální služby ve výši 161 800 Kč 

 

K bodu 7 

Stanovení termínů jednání Výboru sociálního pro rok 2018 

 

Mgr. Jana Drejslová navrhla termíny jednání Výboru sociálního pro rok 2018. 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.  

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 13 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 
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USNESENÍ VS/6/29/2017 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

I. s c h v a l u j e  

 termíny konání jednání Výboru sociálního v roce 2018: 

 18.1.2018,  

 15.3.2018, 

 12.4.2018, 

 10.5.2018, 

 7.6.2018, 

 30.8.2018 

 11.10.2018 

 22.11.2018 

 

vždy od 9.00 hod. 

 

 

K bodu 8 

Informace ze sociální oblasti a různé 

 

Ing. Anna Maclová informovala o připravované debatě Ministerstva práce a sociálních věcí na 

téma „Veřejný prostor a stárnutí“ aneb mobilita občanů v kraji, jeho městech a obcích, která se 

bude konat 22. listopadu od 11:30 hodin v sále zastupitelstva Královéhradeckého kraje na 

krajském úřadě v Hradci Králové. 

 

Ing. Vladimír Derner informoval o jednání Asociace krajů. Dále stručně rekapituloval jednotlivé 

ukončené a aktuálně probíhající či plánované investiční akce v zařízeních sociálních služeb, 

zřizovaných krajem. 

 

 

K bodu 9 

Závěr 

 

Předsedkyně poděkovala členům Výboru sociálního za účast na jednáních výboru po celý rok a 

vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, ve 12:00 hodin jednání ukončila. 

Zároveň všem členům i zúčastněným popřála příjemné prožití nadcházejících svátků. Příští jednání 

se bude konat dne 18.1.2018.  

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

                     Mgr. Jana Drejslová 

předsedkyně výboru  

…………………….………………………. 

                           Petr Sadovský 

                        ověřovatel zápisu 
 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

 

  


