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Z á p i s 

z 11. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 7. 6. 2018 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: PhDr. Petr Lojan, MBA, p. Petr Sadovský, Mgr. Táňa Šormová, p. Andrea 

Turková 

Nepřítomni:   
 

Program jednání 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Informace o investičních záměrech Královéhradeckého kraje v sociální oblasti 

3. Žádost Oblastní charity Červený Kostelec o poskytnutí dotace na individuální účel, na 

projekt Mobilní hospic Anežky České, Červený Kostelec – návaznost na usnesení výboru 

ze dne 10. 5. 2018 VS/10/50/2018 

4. Žádost SKOKu do života, o.p.s. o poskytnutí dotace na individuální účel, na projekt 

Nájemné Bistro u dvou přátel – návaznost na usnesení výboru ze dne 10. 5. 2018 

VS/10/51/2018  

5. Materiály do krajského zastupitelstva 

6. Informace ze sociální oblasti a různé 

7. 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 11. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 

 

 ověřovatelkou zápisu byla schválena p. Eva Rumanová 

 

 

 jednomyslně byli schváleni hosté: 

 

 Ing. Mgr. Jiří Vitvar – vedoucí odboru sociálních věcí 

 Ing. Ivan Guman – odbor sociálních věcí 

 Mgr. Jiří Zeman – odbor sociálních věcí 

 Mgr. Jana Fiedlerová – odbor sociálních věcí 

 Mgr. Martina Smudková – odbor sociálních věcí 

 Ing. Marek Pavlík – odbor investic 

 Mgr. Kateřina Drábková Bíbusová – ředitelka SKOKu do života, o.p.s. 

 Ing. Mgr. Miroslav Wajsar – ředitel Oblastní charity Červený Kostelec 

 

 

 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 bodu 2 

Informace o investičních záměrech Královéhradeckého kraje v sociální oblasti 

 

Ing. Marek Pavlík informoval o připravovaných investičních záměrech v sociální oblasti. Jedná 

se o následující záměry – Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí – Domky Na Květné, Barevné 

domky Hajnice, Domov důchodců Tmavý Důl, Žacléř – Lampertice, které jsou v různých fázích 

rozpracovanosti. 

 

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

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/11/52/2018 

 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í    informace o investičních záměrech Královéhradeckého kraje 

v sociální oblasti 

 

II.  d o p o r u č u j e   zapracovat do rozpočtu Královéhradeckého kraje a výhledu finanční 

prostředky na realizaci 

 

 

K bodu 3 

Žádost Oblastní charity Červený Kostelec o poskytnutí dotace na individuální účel, na 

projekt Mobilní hospic Anežky České, Červený Kostelec – návaznost na usnesení výboru ze 

dne 10. 5.  2018 VS/10/50/2018 

 

Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, ředitel Oblastní charity Červený Kostelec, informoval o žádosti 

Oblastní charity Červený Kostelec o poskytnutí dotace na individuální účel na projekt Mobilní 

hospic Anežky České, Červený Kostelec. V rámci své prezentace informoval o počátcích 

hospicové péče v České republice, kdy prvním hospicem byl právě Hospic Anežky České. Dále 

členům výboru představil blíže vizi organizace a důvod, proč tato podala žádost o poskytnutí 

individuální dotace. 
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Dotazy a diskuse: Ing. Anna Maclová, Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, Ing. Dana Kracíková, Ing. 

Vladimír Derner, Mgr. Irena Adamcová, Mgr. Jiří Morávek 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  8 

Proti  -  0       

Zdržel se -     2 

 

 

USNESENÍ VS/11/53/2018 

 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

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

dotace na individuální účel, na který budou uvolněny finanční prostředky v rámci II. 

změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018, a to na projekt Mobilní hospic 

Anežky České, Červený Kostelec 

 

 

K bodu 4 

Žádost SKOKu do života, o.p.s. o poskytnutí dotace na individuální účel, na projekt 

Nájemné Bistro u dvou přátel – návaznost na usnesení výboru ze dne 10. 5. 2018 

VS/10/51/2018  

 

Mgr. Kateřina Drábková Bíbusová, ředitelka organizace SKOK d života, o.p.s, informovala o 

žádosti organizace o poskytnutí dotace na individuální účel na projekt Nájemné Bistro u dvou 

přátel. Informovala o okolnostech, které organizaci vedly k podání žádosti, jakož i k historii 

celého problému, kdy organizace byla schopna platit vysoké nájemné v době, kdy byla čerpána 

neinvestiční dotace, nicméně nyní je hrazení plné výše tržního nájemného dlouhodobě 

neudržitelné. 

 

Dotazy a diskuse: Ing. Mgr. Jiří Vitvar, Ing. Vladimír Derner, Mgr. Jana Drejslová, Mgr. Jiří 

Morávek, Mgr. Kateřina Drábková Bíbusová, Ing. Dana Kracíková, Ing. Anna Maclová, Mgr. 

Irena Adamcová, PaedDr. Josef Lukášek, Mgr. Jiří Zeman  

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  7 

Proti  -  0       

Zdržel se -     4 

 

 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
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I.        d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí 

dotace na individuální účel, na který budou uvolněny finanční prostředky v rámci II. 

změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018, a to na projekt Nájemné 

Bistro u dvou přátel 

 

 

Návrh nebyl přijat. 

 

 

K bodu 5 

Materiály do krajského zastupitelstva 

 

Návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji 

v roce 2018 

 

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

péče v Královéhradeckém kraji v roce 2018. 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 

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

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

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/11/54/2018 

 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

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

1) vyhlášení dotačního programu na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji 

v roce 2018; 

2) výzvu k podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2018 na 

podporu hospicové péče; 

3) pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu 

hospicové péče; 

4) vzor dotační smlouvy, 

dle předložených materiálů 
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Návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 

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

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

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

2018. Program je určen na spolufinancování sociálních služeb, které zajišťují potřeby osob 

ohrožených sociálním vyloučením žijících na území Královéhradeckého kraje v souladu se 

střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Kraje. Dotace do sociálních služeb z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje jsou určeny na dofinancování sociálních služeb v návaznosti na 

dotační řízení KHK z rozpočtu MPSV pro rok 2018.  

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/11/55/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

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

 

1) vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných 

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

2) výzvu k podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2018 

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

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; 

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; 

4) vzor dotační smlouvy, 

dle předložených materiálů 

 

Návrh na vyhlášení 2. kola dotačního programu k poskytnutí dotace z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje pro rok 2018, poskytnuté Královéhradeckému kraji ze státního 

rozpočtu 2018 (kapitoly 313 – MPSV), na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město 

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

službách, ve znění pozdějších předpisů 

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

dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2018, poskytnuté Královéhradeckému kraji 

ze státního rozpočtu 2018 (kapitoly 313 – MPSV), na základě dotačního řízení pro kraje a 

Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o 
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sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem vyhlášení 2. kola je skutečnost, že 

někteří poskytovatelé sociálních služeb si v 1. kole podávání žádostí do dotačního programu 

požádali o méně prostředků, než ve skutečnosti potřebují na zajištění sociální služby. V rámci 2. 

kola je tedy potřeba umožnit podání žádosti na dofinancování sociálním službám, u kterých se 

tato skutečnost ukázala jako nezbytná. 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/11/56/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit vyhlášení 2. kola dotačního 

programu k poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2018, poskytnuté 

Královéhradeckému kraji ze státního rozpočtu 2018 (kapitoly 313 – MPSV), na základě 

dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných 

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

materiálů 

 

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

2026 

Mgr. Jiří Zeman informoval o Aktualizaci Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti 

sociálních služeb na období 2018 až 2026. Předkládaný materiál vkládá přílohu č. 2 Rozvojová 

síť sociálních služeb – v návaznosti na potřebu investic do infrastruktury sociálních služeb. 

Vytipovaná zařízení pro seniory v současné době nevyhovují požadavkům na poskytování služeb 

pro osoby s vysokou mírou závislosti a materiálně technické podmínky těchto zařízení tak brání 

efektivnímu poskytování sociálních služeb. Prostřednictvím těchto zařízení tak nelze dosáhnout 

cíle strategie 1.4.1 Zvýšení podílu uživatelů pobytových služeb pro seniory s těžkou nebo úplnou 

závislostí na péči, zejména s ohledem na velikost pokojů a dalšího provozního zázemí. Bez 

případné investice by tak muselo dojít ke snížení kapacit těchto zařízení, což je v přímém rozporu 

se cíli Střednědobého plánu sociálních služeb. 

Dotazy a diskuse: Mgr. Irena Adamcová, Mgr. Jiří Zeman, Ing. Anna Maclová, Ing. Dana 

Kracíková, Mgr. Jiří Morávek, Mr. Jana Drejslová, p. Eva Rumanová, Ing. Mgr. Jiří Vitvar 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 
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USNESENÍ VS/11/57/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit aktualizaci Strategie 

Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026, dle předloženého 

materiálu 
 

 

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 

2018 – 2020. Předkládaný materiál: 

1) navrhuje změny v kapacitách poskytovaných služeb a zařazení nově poskytovaných 

sociálních služeb, tedy aktualizuje přílohu č. 1 Střednědobého plánu sociálních služeb 

Královéhradeckého kraje 2018 – 2020 - Síť veřejně podporovaných sociálních služeb 

2018 – 2020; 

2) v souvislosti s těmito změnami pak materiál navrhuje uzavření dodatků Pověření, 

případně nových Pověření; 

3) vkládá novou přílohu č. 2 Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého 

kraje 2018 – 2020 - Přehled služeb s celostátní působností zajišťujících potřeby obyvatel 

Královéhradeckého kraje; 

4) vkládá novou přílohu Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 

2018 – 2020 č. 3 Rozvojová síť sociálních služeb – v návaznosti na potřebu investic do 

infrastruktury sociálních služeb; 

5) aktualizuje vybraná opatření Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého 

kraje 2018 – 2020. 

Materiál je předkládán jako revize č. 3 Střednědobého plánu sociálních služeb 

Královéhradeckého kraje 2018 – 2020 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/11/58/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

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

 

1) aktualizaci Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 – 

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

přílohy č. 2 Přehled služeb s celostátní působností zajišťujících potřeby obyvatel 

Královéhradeckého kraje;  
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2) uzavření dohody formou Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti 

poskytování sociální služby zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 

v Královéhradeckém kraji; 

3) 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, 

 

dle předložených materiálů 

 

Návrh na schválení výsledků Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, 

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

Královéhradeckém kraji pro rok 2018 

 

Mgr. Jana Fiedlerová a Mgr. Martina Smudková představily návrh na schválení výsledků 

Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální 

služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2018. Podpořené 

činnosti musí být v souladu se strategickými dokumenty Královéhradeckého kraje. Postup pro 

hodnocení žádosti a stanovení výše dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje je stanoven 

Zásadami Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují 

sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2017 

(dále jen Zásady). Seznámily členy rovněž s hodnotící tabulkou k podaným žádostem.  

 

Dotazy a diskuse: Mgr. Irena Adamcová, Mgr. Jana Fiedlerová 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/11/59/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit výsledky Dotačního 

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

podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2018, dle předložených 

materiálů 

 

 

K bodu 6 

Informace ze sociální oblasti a různé 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o organizačních změnách na odboru sociálních věcí od 

1.7.2018. 
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PaedDr. Josef Lukášek informoval o Sportovních hrách seniorů Královéhradeckého kraje, které 

dnešního dne proběhly v Borohrádku. 

 

K bodu 7 

Závěr 

 

Předsedkyně poděkovala členům Výboru sociálního za účast a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány 

všechny body programu, v 12:15 hodin jednání ukončila. Všem zároveň popřála klidné prožití 

letních prázdnin. Příští jednání se bude konat dne 30.8.2018. 

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

                     Mgr. Jana Drejslová 

předsedkyně výboru  

…………………….………………………. 

                         Eva Rumanová 

                      ověřovatelka zápisu 
 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

 

  


