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Z á p i s 

 

z 5. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 24. 10. 2017 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: MVDr. Jana Švorcová, Mgr. Irena Adamcová, p. Helena Vránová, p. Petr 

Sadovský, p. Roman Béla, Ing. Dana Kracíková 

Nepřítomni:   
 

Program jednání 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

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

na rok 2017 

3. Návrh rozdělení navýšené dotace 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 2017 

4. Návrh na schválení výsledků 2. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb 

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

roce 2017 

5. Návrh na navýšení kapitoly 28 rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2017 

6. Informace ze sociální oblasti 

7. 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. Zároveň poděkovala za pochopení pro 

změnu termínu jednání výboru. 

K bodu 1 

Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

 jednomyslně byl schválen program 5. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 

 

 ověřovatelkou zápisu byla schválena Mgr. Táňa Šormová 

 

 jednomyslně byli schváleni hosté: 

 

 Ing. Mgr. Jiří Vitvar – vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 Mgr. Robert Černý – odbor 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  -          8     

Proti  -   0         

         Zdržel se  -   0 

 

 

K bodům 2 - 5 

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

rok 2017 

 

Návrh rozdělení navýšené dotace 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 2017 

 

Návrh na schválení výsledků 2. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb 

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

2017 

 

Návrh na navýšení kapitoly 28 rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2017 

 

Ing. Vladimír Derner informoval o aktuální situaci v oblasti financování sociálních služeb. 

V posledních měsících dochází k navýšení platů a mezd pracovníků v přímé péči a s tím je 

spojeno navýšení nákladů poskytovatelů sociálních služeb. V této souvislosti upozornil na 

nutnost vyšší spoluúčasti obcí na financování sociálních služeb, kdy tato není vždy v optimální 

výši. 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar poté informoval, že body programu č. 2-5 spolu úzce souvisejí, proto budou 

projednány v jednom celku.  

 

Ing. Ivan Guman následně informoval o těchto bodech. Uvedl, že návrhu na schválení výsledků 

2. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v 

platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2017 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. 2017 a prognózu celkových nákladů a výnosů 

z vlastních činností za celý rok 2017. Dále uvedli veškeré poskytnuté zdroje z veřejných 

prostředků, tudíž bylo možné při rozhodování o výši dotace vycházet z aktuálních informací o 

potřebách služeb v rámci rozsahu definovaném v síti sociálních služeb v návaznosti na 

dofinancování z navýšené dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí. 

 

K návrhu na druhé 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 2017, uvedl, že se jedná o opatření k zajištění navýšení mezd a platů 

pracovníků přímé péče v sociální oblasti v návaznosti na nařízení vlády, kterým byly navýšeny 

tarifní platy. Celkový dopad tohoto nařízení je po započtení navýšení mezd pracovníků neveřejné 

sféry 123,5 mil. Kč celkových osobních nákladů. Vláda pro Královéhradecký kraj pro tento účel 

vyčlenila původně částku 62,790 mil. Kč. Rozdělení této částky bylo schváleno společně 

s rozdělením rezervy zastupitelstvem dne 11. 9. 2017. Na základě nynějšího rozhodnutí vlády 

byla Královéhradeckému kraji navýšena dotace o dalších 44. 930.067 Kč.     
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V rámci projednávání byly členy výboru navrženy drobné korekce u obou typů dotací, a to 

celkem u sedmi poskytovatelů. Tyto korekce byly zapracovány do nové přílohy materiálu, který 

bude předložen zastupitelstvu kraje. 

V souvislosti s nutností navýšení příspěvků na provoz příspěvkových organizací sociální oblasti 

je nutné rovněž navýšit kapitolu č. 28 rozpočtu Královéhradeckého kraje. Společným 

jmenovatelem všech materiálů, a tedy nutnosti navyšování příspěvků či dotací, je nárůst 

platů/mezd pracovníkům v přímé péči u poskytovatelů sociálních služeb. 

 

Dotazy a diskuse:  Ing. Mgr. Jiří Vitvar, Ing. Ivan Guman, p. Andrea Turková, Ing. Anna 

Maclová, Mgr. Jana Drejslová, PaedDr. Josef Lukášek, Mgr. Robert Černý, Mgr. Jiří Morávek 

 

Následně bylo přistoupeno ke hlasování o jednotlivých projednaných bodech. 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/5/20/2017 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

 

I. d o p o r u č u j e    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit zvýšení kap. 28 – 

příspěvků příspěvkových organizací na provoz na rok 2017 o 8,691 mil. Kč a dotací na 

sociální služby na rok 2017 o 18,185 mil. Kč za současného zvýšení daňových příjmů o 

26,876 mil. Kč, dle předložených materiálů 

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/5/21/2017 

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 
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Před tímto hlasováním oznámili Mgr. Jiří Morávek a p. Andrea Turková střet zájmů. 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/5/22/2017 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

 

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

dotace 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 2017, dle předložených materiálů a korekce schválené Výborem sociálním 

 

 

 

Před tímto hlasováním oznámili Mgr. Jiří Morávek a p. Andrea Turková střet zájmů. 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/5/23/2017 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

 

I. d o p o r u č u j e    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit výsledky 2.kola 

dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,v 

platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2017, dle předložených materiálů a 

korekce schválené Výborem sociálním 

 

 

K bodu 6 
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Informace ze sociální oblasti 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o výběrovém řízení na obsazení pracovní pozice ředitele 

Domova pro seniory Pilníkov, které proběhlo dne 6.10.2017. Uvedl, že novou ředitelkou se od 

1.1.2018 stane Mgr. Markéta Gábrišová. Dále informoval o oznámení ředitele Domova 

důchodců Humburky p. Josefa Bičiště o odchodu do starobního důchodu ke dni 28.2.2018.   

 

 

K bodu 7 

Různé 

 

Ing. Anna Maclová informovala o mistrovství světa ve stolním tenise mentálně postižených, které 

se koná tento týden v Hradci Králové ve sportovní hale Třebeš. 

 

K bodu 8 

Závěr 

 

Předsedkyně poděkovala členům Výboru sociálního za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, 

že byly vyčerpány všechny body programu, v 10:35 hodin jednání ukončila. Příští jednání se bude 

konat dne 23.11.2017.  

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

                     Mgr. Jana Drejslová 

předsedkyně výboru  

…………………….………………………. 

                           Mgr. Táňa Šormová 

                            ověřovatelka zápisu 
 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

 

  


