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Z á p i s 

z 9. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 12. 4. 2018 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: Mgr. Ivana Adamcová, Ing. Dana Kracíková, p. Petr Sadovský, MVDR. Jana 

Švorcová, p. Andrea Turková 

 

Nepřítomni:   
 

Program jednání 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Žádost Misijní společnosti sv. Vincence de Paul, Region Česká republika o poskytnutí 

dotace na individuální účel, na projekt Terapeutického centra Comunita in Dialogo 

Dobruška – Běstviny – návaznost na usnesení výboru ze dne 15.3. 2018 VS/8/35/2018 

3. Aktualizace Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje, 

samostatné přílohy Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje, v 

souvislosti s investičními projekty předkládanými v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu 

4. Informace ze sociální oblasti a různé 

5. 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 9. 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 

 

 Mgr. Jiří Zeman – pověřený vedoucí oddělení analýz, koncepcí a financování 

odboru sociálních věcí 

 

 Mr. Monika Honzíková – krajská protidrogová koordinátorka, odbor sociálních 

věcí 

 

 ThLic. Augustín Slaninka, CM – Římskokatolická farnost – děkanství Dobruška 

 

 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 

Žádost Misijní společnosti sv. Vincence de Paul, Region Česká republika o poskytnutí 

dotace na individuální účel, na projekt Terapeutického centra Comunita in Dialogo 

Dobruška – Běstviny – návaznost na usnesení výboru ze dne 15.3. 2018 VS/8/35/2018 

 

 

ThLic. Augustín Slaninka, CM, děkan Římskokatolické farnosti – děkanství Dobruška, 

informoval členy výboru o žádosti o poskytnutí dotace na individuální účel na projekt 

Terapeutického centra Comunita in Dialogo Dobruška – Běstviny. K projednání žádosti dochází 

Na základě usnesení Výboru sociálního ze dne  15.3.2018, kterým tento doporučil Zastupitelstvu 

Královéhradeckého kraje projednat tuto konkrétní žádost až poté, co zástupce žadatele Výboru 

sociálnímu blíže představí svůj záměr. ThLic. Augustín Slaninka, CM podrobně informoval o 

zkušenostech s podobnými projekty v Itálii, na Slovensku i Ukrajině. Blíže specifikoval 

předpokládanou cílovou skupinu klientů i další představy o směřování a začleňování těchto 

klientů zpět do běžné společnosti. K tématu následovala rozsáhlá diskuse, v rámci které byla 

vznesena mj. otázka, zda se v konkrétním případě bude či nebude jednat o poskytování sociální 

služby (terapeutické komunity). 

 

Dotazy a diskuse: PaedDr. Josef Lukášek, Ing. Anna Maclová, Mgr. Monika Honzíková, Ing. 

Vladimír Derner, Mgr. Jiří Morávek, PhDr. Petr Lojan, MBA., Mgr. Jiří Zeman, p. Helena 

Vránová, Mgr. Jana Drejslová, PhDr. Veronika Čepelková, p. Roman Béla, Ing. Mgr. Jiří Vitvar 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  8 

Proti  -  1       

Zdržel se -     1 

 

USNESENÍ VS/9/44/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  informace ThLic. Augustína Slaninky, CM o projektu 

Terapeutického centra Comunita in Dialogo Dobruška – Běstviny 

   

II. d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje podpořit tento projekt 
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K bodu 3 

Aktualizace Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje, 

samostatné přílohy Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje, v 

souvislosti s investičními projekty předkládanými v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o aktualizace Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 

Královéhradeckého kraje, samostatné přílohy Střednědobého plánu sociálních služeb 

Královéhradeckého kraje, v souvislosti s investičními projekty předkládanými v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu. Tato mimořádná aktualizace souvisí 

s výzvami Integrovaného regionálního operačního programu, vyhlašovanými Ministerstvem pro 

místní rozvoj ČR, aktuálně výzvou č. 82, která podporuje rozvoj sociálních služeb v sociálně 

vyloučených lokalitách. Týká se služeb příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje, a to 

Domova Dědina (služba domovy pro osoby se zdravotním postižením - změna spočívá v navýšení 

kapacity služby o nově vybudovaná lůžka v lokalitě Hradec Králové - Roudnička a současně 

v odpovídajícím navýšení personální kapacity služby) a DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU 

(služba chráněné bydlení - změna spočívá v navýšení kapacity služby o nově vybudovaná lůžka v 

lokalitě Náchod a současně v odpovídajícím navýšení personální kapacity služby). 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/9/45/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

 

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

 

1) aktualizaci Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého 

kraje, přílohy Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 

 

2) záměr uzavřít dodatek Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti 

poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením 

zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém 

kraji s poskytovatelem Domov Dědina 

3) záměr uzavřít dodatek Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti 

poskytování sociální služby chráněné bydlení zařazením do Sítě veřejně 

podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji s poskytovatelem 

DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU 

 

dle předložených materiálů 

 

 

K bodu 4 

Informace ze sociální oblasti a různé 
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Ing. Vladimír Derner informoval o návštěvě ministryně práce a sociálních věcí v sídle 

Královéhradeckého kraje – řešilo se mj. téma možné změny přístupu k úhradám zdravotních 

pojišťoven poskytovatelům sociálních služeb. Dále informoval o aktuální fázi investičního 

záměru v Domově U Biřičky. Zmínil také problematiku soukromých poskytovatelů sociálních 

služeb.  

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o možné optimální kapacitě hospicového zařízení ve Stěžerách. 

  

 

K bodu 5 

Závěr 

 

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

všechny body programu, ve 10:50 hodin jednání ukončila. Příští jednání se bude konat dne 

10.5.2018. 

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

                     Mgr. Jana Drejslová 

předsedkyně výboru  

…………………….………………………. 

                               Eva Rumanová 

                             ověřovatelka zápisu 
 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

 

  


