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Z á p i s 

 

ze 4. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 31. 8. 2017 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: Mgr. Jiří Morávek, p. Roman Béla, PaedDr. Josef Lukášek, p. Eva Rumanová 

 

Nepřítomni:   
 

Program jednání 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Schválení Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2017 – 2020 

3. Schválení výsledků dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně 

č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2017 

4. Návrh dočerpání rezervy 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 

5. Návrh na vyhlášení 2. kola dotačního programu na podporu sociálních služeb 

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

roce 2017 

6. Návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v 

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

Královéhradeckém kraji v roce 2018, 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 

7. Návrh na převedení majetku na základě ukončení realizace projektu „Dovybavení 

speciálních výslechových místností pro zvlášť ohrožené oběti a svědky trestných činů na 

Územních odborech policie v Královéhradeckém kraji“ 

8. Informace ze sociální oblasti 

9. Různé 

10. 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 4. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 

 

 ověřovatelkou zápisu byla schválena MVDr. Jana Švorcová 

 

 jednomyslně byli schváleni hosté: 

 

 Mgr. Robert Černý – odbor sociálních věcí 
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 Ing. Ivan Guman – odbor sociálních věcí 

 

 

 jednání výboru se rovněž zúčastnil:  

                                       

 Ing. Vladimír Derner, náměstek hejtmana, gestor odvětví sociálního 

 

Hlasování: 
Pro  -          11     

Proti  -   0         

         Zdržel se  -   0 

 

 

K bodu 2 

Schválení Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2017 – 2020 

 

Mgr. Robert Černý informoval o připravené Koncepci rodinné politiky Královéhradeckého kraje 

pro roky 2017-2020. Upozornil na její analytickou a strategickou část.  Rodina a její podpora je 

prioritou Královéhradeckého kraje, závazek v podobě podpory rodiny a prorodinných aktivit je 

formulován v Programovém prohlášení Rady Královéhradeckého kraje pro období 2017 – 2020.  

Rodinná politika je politikou průřezovou. Ve svém širším pojetí se prolíná do množství veřejných 

oblastí života společnosti. Velmi úzce souvisí nejen s politikou sociálního zabezpečení, bytovou 

politikou, ale i politikou zaměstnanosti, se zdravotní politikou, systémem vzdělávání i oblastí 

dopravní obslužnosti. Cíle a opatření výše uvedených politik bezprostředně život rodin ovlivňují. 

Kraj však, s ohledem na dosavadní zkušenosti a kompetence, upřednostnil pro účely Koncepce, 

obdobně jako pro první krajský koncepční dokument pro období 2012 – 2016, tzv. užší pojetí, 

jímž kraj rozumí především orientaci na oblasti, které nejsou koncepčně podchyceny jinými 

relevantními dokumenty Královéhradeckého kraje. 

Ing. Vladimír Derner informoval o poznatcích ředitelů dětských domovů, dle kterých roste počet 

zde umístěných dětí, jejichž návrat do přirozeného prostředí je vzhledem k jejich chování 

nebezpečný. Upozornil rovněž na snižující se porodnost a neurčitost snahy definovat pojem 

rodina v současné době.  

 

Dotazy a diskuse: Ing. Vladimír Derner, Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Jana Drejslová, Mgr. Irena 

Adamcová, Ing. Anna Maclová, Mgr. Robert Černý, 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 11 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/4/14/2017 

 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

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

rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2017 -2020, dle předloženého materiálu 
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K bodu 3 

Schválení výsledků dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 

108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2017 

 

K bodu 4 

Návrh dočerpání rezervy 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 

 

Ing. Ivan Guman představil bod č. 3 programu společně s bodem č. 4. 

Návrh na schválení výsledků dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v 

zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2017 byl připraven 

současně s návrhem na 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. Návrhu na výše 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. 6. 2017 a prognózu celkových nákladů a výnosů 

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

prostředků, takže 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 MPSV.  

Dotazy a diskuse: Ing. Dana Kracíková, Ing. Ivan Guman, Mgr. Jana Drejslová, Ing. Anna 

Maclová, Ing. Vladimír Derner 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/4/15/2017 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  
 

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

 

1. schválit výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných 

v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2017 

2. prominout denní zpoždění podání žádosti o dotaci K-centru Laxus a osobní 

asistenci Orion, 

 

dle předložených materiálů 
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Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/4/16/2017 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  
 

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

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 předloženého materiálu 

 

 

 

K bodu 5 

Návrh na vyhlášení 2. kola dotačního programu na podporu sociálních služeb 

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

2017 

 

Ing. Ivan Guman informoval o návrhu na vyhlášení 2. kola dotačního programu na podporu 

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

kraji v roce 2017. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 19. 6. 2017 vyhlásilo dotační 

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

v Královéhradeckém kraji v roce 2017. V rámci tohoto dotačního řízení nebylo možné ani 

v návaznosti na dotační řízení z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2017 plně 

vykrýt potřebné navýšení mzdových prostředků (zejména u nestátních organizací).  Proto vznikla 

potřeba toto navýšení dořešit v rámci dalšího dotačního řízení z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje. Podané žádosti musí obsahovat náležitosti stanovené výzvou k podání žádosti, včetně 

vyplnění dat v kartě Evidence a realizace – skutečnost a očekávaná skutečnost k 30. 9. 2017. 

Aplikace pro podání žádosti bude otevřena do 20.10. 2017. 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: 

Pro  - 11 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/4/17/2017 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. d o p o r u č u j e    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 
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 1. vyhlášení 2. kola dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v 

zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2017 

 2. výzvu k podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017 na 

podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů 2. kolo 

 3. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu 

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

znění pozdějších předpisů 2. kolo 

 4. vzor dotační smlouvy 

 5. vzor dodatku k dotační smlouvě 

 6. jmenování hodnotící komise pro vyhlášený dotační program ve složení: 

Ing. Vladimír Derner 

Mgr. Jana Drejslová 

PaedDr. Josef Lukášek 

dle předložených materiálů 

 

 

K bodu 6 

Návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v 

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

Královéhradeckém kraji v roce 2018, 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 

 

Mgr. Robert Černý představil návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních 

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

předpisů, v Královéhradeckém kraji v roce 2018, 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. Královéhradecký 

kraj předpokládá obdržení částky vycházející z procentního podílu kraje dle zákona 108/2006 

Sb., o sociálních službách, v platném znění, tedy 5,46 % z celkové rozdělované částky krajům a 

Hlavnímu městu Praze. 

 

Dotazy a diskuse: Ing. Ivan Guman 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 11 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/4/18/2017 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

 

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

 1. Vyhlášení dotačního programu k poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje pro rok 2018, kterou Královéhradecký kraj obdrží ze státního rozpočtu (kapitoly 
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313 – MPSV) pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb 

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

předpisů 

 2. Zásady 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 

 

dle předložených materiálů 

 

K bodu 7 

Návrh na převedení majetku na základě ukončení realizace projektu „Dovybavení 

speciálních výslechových místností pro zvlášť ohrožené oběti a svědky trestných činů na 

Územních odborech policie v Královéhradeckém kraji“ 

 

Mgr. Robert Černý informoval o návrhu na převedení majetku na základě ukončení realizace 

projektu „Dovybavení speciálních výslechových místností pro zvlášť ohrožené oběti a svědky 

trestných činů na Územních odborech policie v Královéhradeckém kraji“. Dne 9.8.2014 byla 

s Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje uzavřena smlouva o dlouhodobé 

výpůjčce techniky, jejíž záměr byl schválen jak Radou, tak Zastupitelstvem Královéhradeckého 

kraje. Předmětem výpůjčky je prezentační a monitorovací technika, zakoupená v rámci realizace 

projektu „Dovybavení speciálních výslechových místností pro zvlášť ohrožené oběti a svědky 

trestných činů na Územních odborech policie v Královéhradeckém kraji“, financovaného 

z dotace Ministerstva vnitra České republiky v rámci Programu Prevence kriminality v roce 

2014 a z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Smlouva o užívání předmětu výpůjčky byla 

uzavřena na dobu 3 let ode podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, tj. do 9.8.2017 s tím, že 

po tuto dobu Královéhradecký kraj předmět výpůjčky eviduje. Vzhledem k tomu, že dne 9.8.2017 

uplynuly tři roky, kterými byly smluvní strany vázány, je v souladu s podmínkami pro přidělení a 

použití výše uvedené dotace (dle čl. 10 podmínek je majetek pořízený v rámci projektu zařazen 

do evidence majetku příjemce dotace po dobu 3 let. Po uplynutí této doby je možné majetek 

převést na organizaci, která preventivní projekt zajišťuje) navrhováno převést předmět výpůjčky 

formou darovací smlouvy současnému vypůjčiteli, tedy Krajskému ředitelství policie 

Královéhradeckého kraje. 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 11 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/4/19/2017 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

 

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

na základě ukončení realizace projektu „Dovybavení speciálních výslechových místností 

pro zvlášť ohrožené oběti a svědky trestných činů na Územních odborech policie v 
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Královéhradeckém kraji“ formou darovací smlouvy dle ust. § 2055 zák. č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu 

 

K bodu 8 

Informace ze sociální oblasti 

 

Ing. Vladimír Derner informoval o přípravě Sborníku sociálních služeb a Prognózy vývoje do 

roku 2026. 

 

 

K bodu 9 

Různé 

 

Mgr. Jana Drejslová informovala o podáních, které byly Ing. Vítem Petirou, MBA adresovány 

členům výboru sociálního, a které jim byly přeposlány. Členové výboru konstatovali, že 

neshledávají řešení těchto podání v rámci jednání výboru za potřebné a relevantní, neboť se 

činnosti výboru nijak netýkají. Vzhledem k tomu, že předmětná podání byla adresována rovněž 

Výboru kontrolnímu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, jakož i dalším adresátům, 

souhlasili členové výboru s tím, že se těmito podáními nebudou zabývat.  

 

K bodu 10 

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 19.10.2017.  

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

                     Mgr. Jana Drejslová 

předsedkyně výboru  

…………………….………………………. 

                           MVDr. Jana Švorcová 

                            ověřovatelka zápisu 
 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

 

  


