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Z á p i s 

 

z 3. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 8. 6. 2017 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: p. Petr Sadovský, PhDr. Petr Lojan, MBA. 

 

Nepřítomni:   
 

Program jednání 
 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu KHK 

3. Harmonogram a podklady k návrhu rozpočtu KHK na rok 2018 

4. 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 2017  

5. Návrh na navýšení 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  

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

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

7. Aktualizace Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2017 

včetně Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro 

období 2015 – 2017 

8. Program prevence kriminality Královéhradeckého kraje v roce 2017 

9. Informace ze sociální oblasti 

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 3. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 

 

§ ověřovatelkou zápisu byla schválena p. Andrea Turková 

 

§ jednomyslně byli schváleni hosté: 

 

§ Ing. Mgr. Jiří Vitvar – vedoucí odboru sociálních věcí 

 

§ Mg. Jana Fiedlerová – odbor sociálních věcí 
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§ Mgr. Monika Honzíková – odbor sociálních věcí 

 

§ Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. – vedoucí oddělení krajských dotací 

 

 

§ jednání výboru se rovněž zúčastnil:  

                                       

§ Ing. Vladimír Derner, náměstek hejtmana, gestor odvětví sociálního 

 

Hlasování: 
Pro  -          13     

Proti  -   0         

         Zdržel se  -   0 

 

 

K bodu 2 

Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu KHK 

 

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. informoval o připravovaných Zásadách pro poskytování dotací 
a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Zásady by měly být schváleny na jednání 
zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 19.6.2017 s navrhovanou účinností od 1.9.2017. 
Důvodem vzniku předkládaného materiálu je skutečnost, že v současné době jsou dotace a dary 
poskytovány z různých rozpočtových kapitol a jejich poskytování upravují různé předpisy. 
Jedním z úkolů zakotvených v Programovém prohlášení rady Královéhradeckého kraje pro 
období 2016 – 2020 bylo přepracování dokumentů upravujících poskytování dotací a grantů. 
Z tohoto důvodu je předkládán návrh Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje. Jedná se o dokument, který má nahradit současné předpisy upravující 
poskytování dotací a darů Královéhradeckým krajem. Zásady pro poskytování dotací a darů 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje mají být obecným dokumentem s tím, že podmínky pro 
poskytování dotací budou blíže upraveny v dotačních programech a smlouvách o poskytování 
dotací. Dotací v oblasti sociální se materiál netýká, neboť tuto problematiku má odbor 
sociálních věcí zpracovánu samostatně. 
 

Dotazy a diskuse: Ing. Anna Maclová, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., Mgr. Táňa Šormová, 
PaedDr. Jose Lukášek 

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 13 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/3/7/2017 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  
I.  p r o j e d n a l   návrh Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu 

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

poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

 

 

K bodu 3 

Harmonogram a podklady k návrhu rozpočtu KHK na rok 2018 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o harmonogramu a podkladech k návrhu rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na rok 2018 s důrazem na konkrétní plány a tvorbu rozpočtu odvětví 
sociálních věcí. Projednání s odborem sociálních věcí proběhne dne 21.6.2017. Návrh rozpočtu 
bude následně předložen k některému z následujících jednání zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje (ne tedy na den 19.6.2017). Informoval dále o navýšení platových tarifů, ke kterým dojde 
v souvislosti s novelizací nařízení vlády č. 564/2006 Sb., s účinností od 1.7.2017. Ministerstvo 
práce a sociálních věcí pro realizaci tohoto navýšení poskytlo částku ve výši cca 1,1 miliardy Kč, 
přičemž Královéhradeckému kraji připadá z této částky procentuální část ve výši 5,46%, což činí 
cca 50 – 55 milionů. 

 

Dotazy a diskuse: Ing. Dana Kracíková, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, Mgr. Jiří Morávek, Ing. Vladimír 
Derner 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 13 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/3/8/2017 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  
I.       b e r e   n a   v ě d o m í   Harmonogram a podklady k návrhu rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na rok 2018 

 

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

zohledněním požadavků předložených odborem sociálních věcí 

 

 

K bodu 4 

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 2017  
 

Mgr. Jana Fiedlerová představila 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 2017. Jedná se o činnosti, které nejsou sociálními 
službami, ale které tyto doplňují. Dotační program se dále týkal služeb pro rodinu. Rozsah 
možné poskytnuté dotace činí částka 10.000 – 100.000 Kč, s výjimkou služeb prorodinných, u 
kterých je horní hranice zvýšena na 250.000 Kč. Mgr. Jana Fiedlerová odkázala na hodnotící 
tabulku, která nedopatřením nebyla členům zaslána (zaslána jim byla pouze tabulka 

s navrhovanými výslednými částkami, citovaná hodnotící tabulka byla členům zaslána až po 
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jednání výboru dne 12.6.). Tyto tabulky byly zpracovány na základě jednání hodnotící komise a 
obsahují doporučení Radě a Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit rozdělení částek 

jednotlivým žadatelům. Dále informovala o žádostech, kterým nebylo vyhověno, včetně 
odůvodnění těchto nevyhovění. Mgr. Monika Honzíková následně členům výboru osvětlila 
způsob a metodiku hodnocení žádostí na konkrétně požadované službě. Členové výboru vyslovili 
požadavek, aby (v rámci možností), byly do budoucna zasílány potřebné materiály s větším 
časovým předstihem. Zároveň byla diskutována možnost rozšíření počtu členů hodnotící komise. 
 

 
Dotazy a diskuse: Ing. Anna Maclová, Mgr. Jiří Morávek, Mgr. Táňa Šormová, p. Roman Béla, 
Mgr. Irena Adamcová, p. Andrea Turková, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, Mgr. Monika Honzíková, Ing. 
Vladimír Derner, Ing. Dana Kracíková, Mgr. Jana Drejslová 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  8 

Proti  -  0       

Zdržel se -     5 

 

 

USNESENÍ VS/3/9/2017 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

I. b e r e   n a    v ě d o m í     informaci o vyhodnocení 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 

předloženého materiálu 

 

II. 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 2017 dle Přílohy č. 1 

předloženého materiálu 
 

 

K bodu 5 

Návrh na navýšení 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 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o návrhu na navýšení 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. Konkrétně se jedná o částku v celkové 

hodnotě 1,5 milionu Kč pro poskytovatele sociálních služeb denní stacionář a osobní asistence 
Apropo Jičín o.p.s., která bude nově poskytovat tyto služby namísto původního poskytovatele 
zapsaného spolku Kamarád Jičín. 
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Dotazy a diskuse: Ing. Dana Kracíková, p. Roman Béla, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, MVDr. Jana 
Švorcová 

  

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 13 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/3/10/2017 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

I. b e r e   n a    v ě d o m í     informaci o navýšení 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 Dennímu 

stacionáři Apropo o 1 mil. Kč a osobní asistenci Apropo o 500 tis. Kč 

 

II. d o p o r u č u j e    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit navýšení 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 Dennímu stacionáři Apropo o 1 mil. Kč a osobní asistenci Apropo o 500 tis. 

Kč  

 

 

K bodu 6 

Návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v 
zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2017 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o připravovaném vyhlášení dotačního programu na podporu 
sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém 
kraji v roce 2017.  Královéhradecký kraj vyčlenil na podporu sociálních služeb v roce 2017 

částku 28 700 000 Kč. Podpořeny budou sociální služby poskytující sociální služby na území 
Královéhradeckého kraje, které jsou zařazeny do sítě sociálních služeb. Platba je poskytována 
jako součást vyrovnávací platby za službu obecného hospodářského zájmu podle Rozhodnutí 
Komise 2012/21/EU. 

 

 

Dotazy a diskuse: Ing. Vladimír Derner, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, Mgr. Jiří Morávek, Ing. Anna 
Maclová  

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
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Hlasování: 

Pro  - 12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/3/11/2017 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

I. b e r e   n a    v ě d o m í     informaci o vyhlášení dotačního programu na podporu 

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

Královéhradeckém kraji v roce 2017 

 

 

II. 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 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 dle Přílohy č.1 

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 dle Přílohy č. 2 

4) Vzor dotační smlouvy dle Přílohy č. 3 

5) Jmenování hodnotící komise pro vyhlášený dotační program ve složení 

Ing. Vladimír Derner 

Mgr. Jana Drejslová 

PaedDr. Josef Lukášek, 

 dle předložených materiálů. 

 

K bodu 7 

Aktualizace Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2017 včetně 
Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2015 – 

2017 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o aktualizaci Plánu rozvoje sociálních služeb 
v Královéhradeckém kraji 2011 – 2017 včetně Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 
Královéhradeckého kraje pro období 2015-2017. Konkrétně představil jednotlivé navrhované 
změny, včetně odůvodnění těchto změn. 
 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
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Hlasování: 

Pro  - 10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/3/12/2017 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

I. b e r e   n a    v ě d o m í     informaci o Aktualizaci Plánu rozvoje sociálních služeb v 

Královéhradeckém kraji 2011 – 2017 včetně Sítě veřejně podporovaných sociálních 

služeb Královéhradeckého kraje pro období 2015 – 2017 

 

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

1) aktualizaci Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2017 

včetně přílohy č. 4.1 Síť veřejně podporovaných sociálních služeb 

Královéhradeckého kraje – přehled podporovaných služeb ve znění přílohy č. 1 a 2. 

 

2) uzavření dohody formou Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti 

poskytování sociální služby zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních 

služeb v Královéhradeckém kraj ve znění schváleném usnesením č. ZK/25/1730/2015 

s poskytovatelem Sociální služby města Jičína v souvislosti se zařazením služby 

noclehárna 

3) uzavření dohody formou Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti 

poskytování sociální služby zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních 

služeb v Královéhradeckém kraj ve znění schváleném usnesením č. ZK/25/1730/2015 

s poskytovatelem Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s. a Obecný zájem z.ú. 

v souvislosti se zařazením služby odlehčovací služba, za předpokladu, že organizace 

získají finanční prostředky na zajištění provozu služby z Operačního programu 

Zaměstnanost 

4) 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 č. 

ZK/25/1730/2015 se službami, které mění rozsah poskytování služeb dle sítě veřejně 

podporovaných sociálních služeb ve znění přílohy č. 2, 

 

 dle předložených materiálů 

 

K bodu 8 

Program prevence kriminality Královéhradeckého kraje v roce 2017 

 

Mgr. Monika Honzíková informovala o programu prevence kriminality Královéhradeckého kraje 
v roce 2017. Rada Královéhradeckého kraje na svém zasedání schválila usnesením č. 
RK/4/160/2017 předložení Programu prevence kriminality v Královéhradeckém kraji na místní 
úrovni pro rok 2017. Program prevence kriminality Královéhradeckého kraje pro rok 2017 
obsahuje projekt s názvem Preventivní a resocializační program pro děti a mládež 
v Královéhradeckém kraji v roce 2017, který je z oblasti sociální prevence a je velmi specifický. 
Projekt je zaměřený na práci s dětmi a mládeží, která je v evidenci kurátorů pro děti a mládež 
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z důvodu páchání vícečetných přestupků a vykazování velmi rizikového chování. Výběr 
dodavatele pro realizace Preventivního a resocializačního programu pro děti a mládež 
v Královéhradeckém kraji v roce 2017 byl odůvodněn v rámci předkládané žádosti o dotaci 
v programu prevence kriminality schválené rovněž Usnesením č. RK/4/160/2017. 
Královéhradecký kraj obdrží ze státního rozpočtu ČR na rok 2017 dotaci na realizaci projektu ve 

výši 288 000 Kč 

 

Dotazy a diskuse: Mgr. Jana Drejslová 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 13 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/3/13/2017 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

I. b e r e   n a    v ě d o m í     informace o Programu prevence kriminality 

Královéhradeckého kraje v roce 2017 

 

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

1) přijetí dotace na realizaci projektu prevence kriminality Ministerstva vnitra ve výši 

288 000 Kč na realizaci schváleného projektu Preventivní a resocializační program 

pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji v roce 2017 

2) uzavření smlouvy o zajištění realizace projektu Preventivní a resocializační program 

pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji v roce 2017 

 

 

K bodu 9 

Informace ze sociální oblasti 
 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar hovořil o problematickém tématu dofinancování sítě sociálních služeb za 
situace, kdy ze strany státního rozpočtu ještě nebylo dořešeno navyšování způsobené loňskými 
legislativními změnami.  
 

P. Roman Béla požádal, zda by mu mohl být do příštího jednání výboru sociálního poskytnut 
určitý „harmonogram dotačního řízení/systému“. K tomuto vedoucí odboru sociálních věcí Ing. 
Mg. Jiří Vitvar uvedl, že tento nelze uspokojivým způsobem vyhotovit, neboť prvotní termíny 
stanovuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Je však možné poskytnout informace 
(harmonogram) např. za loňský rok.  
 

Členům výboru bylo přislíbeno, že do budoucna se bude odbor snažit rozesílat podkladové 
materiály v dřívějších termínech, byť ne vždy je toto realizovatelné s ohledem na jiné skutečnosti 
a lhůty. 
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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 12:00 hodin jednání ukončila. Příští jednání se bude 

konat dne 31.8.2017.  

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

                     Mgr. Jana Drejslová 

předsedkyně výboru  

…………………….………………………. 

                           Andrea Turková 

                         ověřovatelka zápisu 
 

  


