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Z á p i s 

ze 13. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 11. 10. 2018 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: Mgr. Táňa Šormová, p. Roman Béla, Mgr. Irena Adamcová, p. Petr Sadovský 

 

Nepřítomni:   
 

Program jednání 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Informace o připravovaných investicích v sociální oblasti (Barevné domky Hajnice, 

Domov důchodců Lampertice) 

3. Návrh na schválení Dodatku č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov 

důchodců Tmavý Důl 

4. Návrh na schválení převodu finančních prostředků z ostatních běžných výdajů kap. 28 do 

ostatních kapitálových výdajů kap. 28 v souvislosti s nákupem pozemků pro potřebu 

příspěvkové organizace Domov pro seniory Pilníkov  

5. Informace ze sociální oblasti a různé 

6. 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 13. 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 

 

 Ing. Marek Pavlík – oddělení přípravy a realizace staveb odboru investic 

 

 jednání výboru se rovněž zúčastnil:  

                                       

 Ing. Vladimír Derner, náměstek hejtmana, gestor odvětví sociálního 

 

Hlasování: 

Pro  - 10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 
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K bodu 2 

Informace o připravovaných investicích v sociální oblasti (Barevné domky Hajnice, Domov 

důchodců Lampertice) 

 

Ing. Marek Pavlík informoval o připravovaných investicích v sociální oblasti. Členy výboru 

seznámil se studiemi organizací Barevné Domky Hajnice a Domov důchodců Lampertice (nová 

budova v Žacléři). Rovněž informoval o plánovaných investičních akcích v organizacích Domov 

důchodců Tmavý Důl a Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí. 

 

Dotazy a diskuse: Ing. Anna Maclová, Ing. Marek Pavlík, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, Ing. Vladimír 

Derner, PaedDr. Josef Lukášek 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/13/66/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

I.       b e r e  n a   v ě d o m í   informace o připravovaných investicích v sociální oblasti 

 

 

K bodu 3 

Návrh na schválení Dodatku č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov důchodců 

Tmavý Důl 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o připravované změně zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Domov důchodců Tmavý Důl. Změna spočívá ve zřízení nové sociální služby – domova se 

zvláštním režimem. Tato služba by měla mít kapacitu 16 uživatelů, přičemž se vyčlení ze 

současné kapacity domova pro seniory. Účinnost změny jen navrhována od 1.1.2019. 

 

 

Dotazy a diskuse: p. Eva Rumanová, Ing. Mgr. Jiří Vitvar 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 
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USNESENÍ VS/13/67/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

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

listiny příspěvkové organizace odvětví sociálních věcí Domov důchodců Tmavý Důl 

ve smyslu vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti s účinností od 1.1.2019, dle 

předloženého materiálu 

 

K bodu 4 

Návrh na schválení převodu finančních prostředků z ostatních běžných výdajů kap. 28 do 

ostatních kapitálových výdajů kap. 28 v souvislosti s nákupem pozemků pro potřebu 

příspěvkové organizace Domov pro seniory Pilníkov  

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o návrhu na schválení převodu finančních prostředků z 

ostatních běžných výdajů kap. 28 do ostatních kapitálových výdajů kap. 28 v souvislosti s 

nákupem pozemků pro potřebu příspěvkové organizace Domov pro seniory Pilníkov. Pozemek 

bude předán k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro seniory Pilníkov za účelem 

vytvoření venkovního zázemí pro seniory se senior parkem. 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 11 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/13/68/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

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

prostředků ve výši 81 250,- Kč z ostatních běžných výdajů kap. 28 do ostatních kapitálových 

výdajů kap. 28 v souvislosti s nákupem pozemků pro potřebu příspěvkové organizace Domov 

pro seniory Pilníkov, dle předloženého materiálu 

 

 

K bodu 5 

Informace ze sociální oblasti a různé 

 

Ing. Vladimír Derner informoval o setkání Asociace krajů, které proběhlo v Lázních Bělohrad. 

Na setkání se řešila mj. problematika výpadku financování individuálních projektů (odhady se 

pohybují od 30 do 80 milionů Kč). Dále informoval o financování sociálních služeb a rovněž o 

tlaku na navyšování počtu zaměstnanců v sociálních službách. 

 

Mgr. Jana Drejslová informovala o otevření nového objektu domova pro seniory v Rychnově nad 

Kněžnou, které je plánováno ode dne 1.1.2019. 

 

Mgr. Jiří Morávek informoval o jednání Výboru vlády pro zdravotně postižené občany, v rámci 

kterého se mj. řešila problematika podfinancování domácí péče, kdy jejím dofinancováním by 
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bylo ulehčeno pobytovým sociálním službám. Následně k tomuto tématu proběhla diskuse. 

Zmíněna byla rovněž zřizovaná sociální lůžka ve zdravotnických zařízeních. 

 

K bodu 6 

Závěr 

 

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

všechny body programu, v 10:05 hodin jednání ukončila. Příští jednání se bude konat dne 

22.11.2018. 

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

                     Mgr. Jana Drejslová 

předsedkyně výboru  

…………………….………………………. 

                       PaedDr. Josef Lukášek 

                           ověřovatel zápisu 
 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

 

  


