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Z á p i s 

 

z 1. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 26. 1. 2017 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: PhDr. Veronika Čepelková, p. Roman Béla 

 

Nepřítomni:   
 

Program jednání 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů, organizační informace 

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 2017 

3. Informace o pořízení územní studie „Studie územních dopadů rozvoje průmyslové zóny 

Solnice – Kvasiny“ 

4. Termíny jednání sociálního výboru na rok 2017  

5. Informace ze sociální oblasti 

6. Závěr 

 

Jednání v 09.00 hodin zahájila a řídila předsedkyně Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje Mgr. Jana Drejslová. Uvítala přítomné, následně se jednotliví členové 

představili a byli seznámeni s obecnými organizačními informacemi. Dále byli informováni o 

doplnění navrhovaného programu o bod č. 4 – Termíny jednání sociálního výboru na rok 2017. 

Členy výboru uvítal také Ing. Vladimír Derner, náměstek hejtmana a gestor odvětví sociálního 

Královéhradeckého kraje. 

K bodu 1 

Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

 jednomyslně byl schválen program 1. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 

 

 ověřovatelem zápisu byl schválen PaedDr. Josef Lukášek 

 

 jednomyslně byli schváleni hosté: 

 

 Ing. Mgr. Jiří Vitvar – vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 Mgr. Robert Černý – vedoucí oddělení analýz, koncepcí a financování 

 

 Mg. Jiří Zeman – odbor sociálních věcí 

 

 Ing. Ivan Guman – odbor sociálních věcí 

 

 Ing. Petr Háp – vedoucí oddělení územního plánování 

 

 Bc. Pavla Hofmanová, DiS. – oddělení územního plánování 
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 jednání výboru se rovněž zúčastnil:  

                                       

 Ing. Vladimír Derner, náměstek hejtmana, gestor odvětví sociálního 

 

Hlasování: 
Pro  -          13     

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 2017 

 

Mgr. Ing. Jiří Vitvar stručně seznámil členy výboru s problematikou vícezdrojového financování 

sociálních služeb. Projednávaný materiál se týká zásadní složky tohoto financování. V letošním 

roce se poskytovatelům sociálních služeb poskytuje stejná částka jako loni, lze rovněž 

předpokládat, že v průběhu roku dojde k jejímu mírnému navýšení. Ing. Ivan Guman následně 

informoval členy výboru o principu výpočtu tzv. vyrovnávací platby, jejíž aplikace je v souladu 

s evropskou legislativou. Dále představil a vysvětlil tabulku s návrhy jednotlivých dotací. 

Informoval dále o možnosti kohokoli nahlédnout či využít systém KISSoS (Krajský informační 

systém sociálních služeb). Bylo dohodnuto, že členům výboru bude zaslána rovněž tabulka, 

ukazující i jednotlivé zdroje financování (individuální projekty, MPSV, kraj).  

 

 

Dotazy a diskuse: PaedDr. Josef Lukášek, Mgr. Jana Drejslová, Mgr. Jiří Morávek, Ing. Ivan 

Guman, Mgr. Robert Černý, Mgr. Jiří Zeman, Mgr. Dana Kracíková, Ing. Vladimír Derner, Ing. 

Anna Maclová 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 13 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/1/1/2017 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

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

 

1) 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 2017, 

dle předloženého materiálu 
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2) schválit dílčí úpravu v textu smluv o poskytnutí dotace a příspěvku na provoz 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 obdrží na základě dotačního 

řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v 

roce 2017, dle předloženého materiálu 

 

3) schválit prodloužení termínu podání žádosti o dotaci v OK systému, v souvislosti 

s technickými problémy, tedy termín podání po prodloužení je do 10. 11. 2016, 

dle předloženého materiálu 

 

 

K bodu 3 

Informace o pořízení územní studie „Studie územních dopadů rozvoje průmyslové zóny 

Solnice – Kvasiny“ 

 

Ing. Petr Háp informoval o návrhu zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele územní studie 

týkající se průmyslové zóny Solnice Kvasiny, která je zpracována odborem územního plánování a 

stavebního řádu. Územní studie je pořizována ve vazbě na plánovaný rozvoj stávající průmyslové 

zóny Solnice – Kvasiny, a to na základě vládou ČR schváleného usnesení č. 97 ze dne 9. 2. 2015 

k návrhu zabezpečení investiční přípravy akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – 

Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu, jehož přílohou je 

Memorandum, v rámci kterého se Královéhradecký kraj mimo jiné zavázal vyvinout maximální 

úsilí pro zajištění souladu záměrů s územně plánovací dokumentací a připravit projekty v oblasti 

veřejné dopravní a technické infrastruktury. Základním účelem územní studie je vyhodnocení 

územní připravenosti řešeného území na plánovaný rozvoj průmyslové zóny Solnice – Kvasiny 

z pohledu územně plánovací dokumentace kraje a dotčených měst a obcí Královéhradeckého 

kraje.   

 

Bc. Pavla Hofmanová, DiS. poté podrobněji informovala o oblastech, kterých se rozvoj 

průmyslové zóny dotýká, a mezi něž patří především oblast dopravy, bydlení vč. návazných 

dopadů do sféry sociálních služeb, jakož i další aspekty. 

 

Dotazy a diskuse: PaedDr. Josef Lukášek 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/1/2/2017 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

I. b e r e   n a    v ě d o m í  

informaci o pořízení územní studie „Studie územních dopadů rozvoje průmyslové zóny 

Solnice – Kvasiny“ 
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K bodu 4 

Termíny jednání sociálního výboru na rok 2017  

Mgr. Jana Drejslová navrhla termíny jednání Výboru sociálního pro rok 2017. 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  - 11 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/1/3/2017 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

I. s c h v a l u j e  

 termíny konání jednání Výboru sociálního v roce 2017: 

 16.3.2017,  

 13.4.2017, 

 8.6.2017, 

 31.8.2017, 

 19.10.2017, 

 23.11.2017. 

 

 

K bodu 5 

Informace ze sociální oblasti 

 

Mgr. Jana Drejslová informovala o žádosti Mgr. Martina Hanouska (Piráti a Zelení) na účast 

jím nominované Mgr. Zdeňky Rudolfové jakožto hosta. 

 

Ing. Vladimír Derner informoval o tom, že by bylo vhodné průběžně informovat o jednáních 

výboru Ing. Růženu Rýglovou, předsedkyni krajské rady Rady seniorů, o.s. 

 

Členové výboru se shodli, že případnou účast hostů (nečlenů Zastuptielstva Královéhradeckého 

kraje) budou v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva a Výborů Zastuptielstva 

Královéhradeckého kraje členové výboru vždy odhlasovávat, přičemž se předpokládá, že tito 

hosté budou mít nějaký vztah k právě projednávanému tématu.  

 

Ing. Anna Maclová se dotázala na aktuální stav tzv. sociálního bydlení, a to i s ohledem na 

zvýšený počet osob bez domova a omezenou kapacitu nocleháren. Mgr. Zeman informoval, že 

kromě nocleháren v Hradci Králové a Dvoře Králové nad Labem tuto problematiku ostatní obce 

řeší/měly-by řešit např. za pomoci ubytoven. Konkrétní čísla a počty však kraj k dispozici v tuto 

chvíli nemá. 
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Mgr. Jiří Morávek pozval členy výboru na slavnostní udílení cen Mosty 2016, které se koná 

v den jednání příštího Výboru sociálního, dne 16.3.2017 od 15.00 hod v kulturním centru Aldis. 

Od 10.00 bude rovněž probíhat menší festival sociálních služeb. 

 

 

 

 

K bodu 6 

Závěr 

 

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

že byly vyčerpány všechny body programu, v 10:45 hodin jednání ukončila. Příští jednání se bude 

konat dne 16.3.2017. 

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

                     Mgr. Jana Drejslová 

předsedkyně výboru  

…………………….………………………. 

                       PaedDr. Josef Lukášek 

                         ověřovatel zápisu 
 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

 

  


