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Z á p i s 

z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 15. 3. 2018 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: Mgr. Jiří Morávek, PaedDr. Josef Lukášek, p. Petr Sadovský 

 

Nepřítomni:   
 

Program jednání 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Poskytnutí dotací na individuální účel – oddělení regionálního rozvoje 

3. Plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 

Královéhradeckého kraje pro období 2018 – 2020 

4. Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

5. Činnost Královéhradeckého kraje v oblasti náhradní rodinné péče. 

6. Informace o záměru výstavby lůžkového hospice v Hradci Králové 

7. Investiční záměr - Domov U Biřičky 

8. Informace ze sociální oblasti a různé 

9. 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 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 

 

 ověřovatelem zápisu byl schválen p. Roman Béla 

 

 

 jednomyslně byli schváleni hosté: 

 

 Ing. Mgr. Jiří Vitvar – vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 Bc. Tomáš Grulich – vedoucí oddělení sociálních služeb a sociálně právní 

ochrany odboru sociálních věcí 

 

 Mgr. Jana Fiedlerová – odbor sociálních věcí 

 

 Mgr. Petr Kamenický – oddělení regionálního rozvoje 

 

 Ing. Ladislav Satorie – oddělení přípravy a realizace staveb 

 

 Mgr. Vojtěch Šůstek – Diecézní katolická charita Hradec Králové 

 

 Ing. arch. David Kratochvíl – architekt (k bodu č. 6) 
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 jednání výboru se rovněž zúčastnil:  

                                       

 Ing. Vladimír Derner, náměstek hejtmana, gestor odvětví sociálního 

 

Hlasování: 
Pro  -          12     

Proti  -   0         

         Zdržel se  -   0 

 

 

K bodu 2 

Poskytnutí dotací na individuální účel – oddělení regionálního rozvoje 

 

Mgr. Petr Kamenický informoval o žádostech o individuální dotaci, které jsou předkládány 

k projednání v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a darů z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje. Jedná se o následující projekty, které věcně spadají do sociální oblasti 

a žádosti byly podány do 31.1.2018: 

 

Žadatel projekt Účel požadavek 
stanovisko 

odboru RG 

Letecké služby a.s. 
Open skies for 

handicapped 
vyhlídkové lety pro hendikepované (5600 lidí) 

v rámci 11.ročníku leteckého dne (2018) 
150 000 Kč 

pro projekt není 

vhodný krajský 
dotační program 

Misijní společnost 

sv. Vincence de 

Paul, Region 

Česká republika 

Terapeutické 

centrum Comunita 

in Dialogo 

Dobruška - 

Běstviny 

vybudování centra - komunity, kde by se léčili 

lidé, kteří propadli alkoholismu, drogám a 

jiným závislostem 
2 000 000 Kč 

pro projekt není 
vhodný krajský 

dotační program 

Život bez bariér, 

z.ú. 

Kofinancování 

rekonstrukce 

klášterního areálu v 

Nové Pace 

dofinancování nákladů na rekonstrukci 3 

podlaží objektu pro poskytování sociálních a 

doplňkových služeb pro osoby se zdravotním 

postižením a seniory 

41 525 834 

Kč 

pro projekt není 

vhodný krajský 
dotační program 

 

U žádosti Misijní společnosti sv. Vincence de Paul, Region Česká republika, proběhla diskuse na 

téma bližšího specifikování této žádosti/záměru. O žádostech bylo hlasováno jednotlivě. 

 

Dotazy a diskuse: Mgr. Jana Drejslová, Mgr. Petr Kamenický, Ing. Anna Maclová, p. Roman 

Béla, Mgr. Irena Adamcová, Mgr. Jana Fiedlerová, Ing. Vladimír Derner, p. Eva Rumanová, 

Mgr. Táňa Šormová, Ing. Dana Kracíková, PhDr. Petr Lojan, MBA., Ing. Mgr. Jiří Vitvar 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/8/34/2018 

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 I. změny 

rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018, a to na projekt Open skies for 

handicapped žadatele Letecké služby a.s., ve výši 150.000 Kč. 

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/8/35/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í   žádost Misijní společnosti sv. Vincence de Paul, Region Česká 

republika poskytnutí dotace na individuální účel, na projekt Terapeutického centra 

Comunita in Dialogo Dobruška – Běstviny 

 

II. d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje tuto žádost projednat až na 

příštím jednání, po předchozím opětovném projednání Výborem sociálním za účasti 

zástupce žadatele  

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  11 

Proti  -  0       

Zdržel se -     1 

 

USNESENÍ VS/8/36/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í   žádost organizace Život bez bariér, z.ú., o poskytnutí dotace na 

individuální účel, na projekt Kofinancování rekonstrukce klášterního areálu v Nové Pace 

 

 

K bodu 3 

Plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Královéhradeckého 

kraje pro období 2018 – 2020 

 

Mgr. Jana Fiedlerová informovala o Plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením Královéhradeckého kraje pro období 2018-2020, který byl připraven Komisí Rady 

Královéhradeckého kraje pro občany se zdravotním postižením, poradním a iniciativním 
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orgánem Rady Královéhradeckého kraje, v úzké spolupráci se zástupci odvětvových odborů 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Východiskem pro zpracování plánu je klíčový 

mezinárodní dokument Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, kterou je Česká 

republika vázána, a dále Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením na období 2015-2020, schválený vládou ČR, jehož cílem a účelem je navázat na 

dosud realizovanou státní politiku v této oblasti, pokračovat v prosazování a podpoře integrace 

osob se zdravotním postižením a prostřednictvím konkrétních opatření naplňovat jednotlivé 

články Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Dále jsou východiskem předcházející 

krajské plány, na které dokument navazuje. Komise Rady Královéhradeckého kraje pro občany 

se zdravotním postižením na svém jednání dne 14. 2. 2018 přijala usnesení č. 2/2/2018/KZP, 

kterým projednala Plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 

Královéhradeckého kraje pro období 2018 –2020 a doporučila Radě Královéhradeckého kraje 

projednat Plán podpory rovných příležitostí a doporučit jej ke schválení Zastupitelstvu 

Královéhradeckého kraje. Současně doporučila uložit Ing. Vladimíru Dernerovi, náměstkovi 

hejtmana Královéhradeckého kraje, zajistit koordinaci naplňování Plánu podpory rovných 

příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje pro období 2018 – 

2020 a hejtmanovi, náměstkům a dalším členům Rady Královéhradeckého kraje uložit 

participovat na naplňování Plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením Královéhradeckého kraje pro období 2018 –2020. 
 

Dotazy a diskuse: Ing. Anna Maclová, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, p. Andrea Turková 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/8/37/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

 

I. s e   s e z n á m i l   s Plánem podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením Královéhradeckého kraje pro období 2018 – 2020 

II. d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje Plán podpory rovných 

příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje pro období 

2018 – 2020 schválit 

 

 

K bodu 4 

Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

 

Tento bod byl projednán v závěru výboru. 

 

 

K bodu 5 

Činnost Královéhradeckého kraje v oblasti náhradní rodinné péče. 

 

Bc. Tomáš Grulich informoval o činnosti Královéhradeckého kraje v oblasti náhradní rodinné 

péče. Členům výboru představil tabulky a grafy se statistickými údaji dětí nahlášených ke 
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zprostředkování do náhradní rodinné péče Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. 

Informoval dále o počtu žádostí o pěstounskou péči, osvojení a pěstounskou péči na přechodnou 

dobu. Závěrem informoval, že kraj plánuje vytvoření pracovní skupiny pro rozvoj náhradní 

rodinné péče. 

 

Dotazy a diskuse: Ing. Anna Maclová, Mgr. Irena Adamcová, Bc. Tomáš Grulich, Ing. Mgr. Jiří 

Vitvar 

  

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/8/38/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

 

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

náhradní rodinné péče 

 

II. p o d p o r u j e    myšlenku kraje na vytvoření pracovní skupiny pro rozvoj náhradní 

rodinné péče.   

 

 

K bodu 6 

Informace o záměru výstavby lůžkového hospice v Hradci Králové 

 

Mgr. Vojtěch Šůstek (Diecézní katolická charita Hradec Králové) a Ing. arch. David Kratochvíl 

informovali o záměru Královéhradeckého kraje výstavby lůžkového hospice v Hradci Králové. 

Uvedli, že myšlenka výstavby hospice se zrodila již v roce 2014, přičemž charita má s touto 

oblastí bohaté zkušenosti. Členům výboru byl předložen pracovní návrh výstavby. Tento návrh je 

inspirován německým modelem, kdy je počítáno s patnácti lůžky. Byl nalezen i vhodný pozemek 

ve Stěžerách. K tématu se otevřela rozsáhlá diskuse, v rámci které zazněly mj. dotazy na 

vázanost hospice na ostatní služby domácí hospicové péče, či na možnosti změny předpokládané 

kapacity. Řešila se rovněž forma a rozsah finanční účasti města Hradec Králové a 

Královéhradeckého kraje na celém záměru. Členové výboru se shodli, že v obecné rovině 

myšlenku výstavby lůžkového hospice podporují. 

 

Dotazy a diskuse: p. Andrea Turková, Mgr. Jana Drejslová, Mgr. Vojtěch Šůstek, p. Helena 

Vránová, Ing. Dana Kracíková, Ing. Anna Maclová, p. Roman Béla, PhDr. Petr Lojan, MBA, 

Ing. Vladimír Derner 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  8 

Proti  -  0       
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Zdržel se -     4 

 

USNESENÍ VS/8/39/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

 

I. b e r e   n a  v ě d o m í   informace o záměru výstavby lůžkového hospice v Hradci 

Králové 

 

II. p o d p o r u j e        záměr výstavby lůžkového hospice v Hradci Králové 

 

 

 

K bodu 7 

Investiční záměr - Domov U Biřičky 

 

Ing. Ladislav Satorie informoval o investičním záměru v příspěvkové organizaci 

Královéhradeckého kraje Domova U Biřičky. Záměr počítá s výstavbou nové budovy na pozemku 

přiléhajícím k areálu domova, a rovněž s rekonstrukcí stávající budovy Y (např. 

poddimenzovaná kuchyně). V současné době jsou rozpracovány dvě varianty výstavby, lišící se 

počtem plánovaných podlaží a kapacitou. 

 

Dotazy a diskuse: Mgr. Jana Drejslová, Ing. Vladimír Derner, Ing. Ladislav Satorie, Ing. Anna 

Maclová, PhDr. Petr Lojan, MBA 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 11 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/8/40/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

 

I. b e r e   n a  v ě d o m í   informace o investičním záměru v Domově U Biřičky 

 

 

 

Přesunutý bod 4 

Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

 

Úprava výše dotace v rámci dotačního řízení 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 

obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování 

sociálních služeb v roce 2018 pro Domácí hospic Setkání 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o Úpravě výše dotace v rámci dotačního řízení dotačního 

programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních 
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službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude 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 2018 pro Domácí hospic Setkání. 

V případě tohoto hospice byla navržena částka ve výši požadované výše dotace. Při zapracování 

výsledku do aplikace OK-systém však systém neumožnil schválenou dotaci zapracovat, protože 

do požadované výše dotace služba uvedla i částku 28 200 Kč na odpisy, což je neuznatelná 

položka.  Proto je nutné výši schválené dotace upravit o 28 200 Kč.  S organizací byla tato 

otázka projednána s tím, že dofinancování potřeb služby proběhne ve druhé polovině roku 2018.  

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/8/41/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

 

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

Sociální poradnu Domácího hospice Setkání, schválenou usnesením ZK/10/746/2018 na 

konečnou částku 878 960 Kč, dle předloženého materiálu 

 

 

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

Dvůr Králové nad Labem 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o návrhu na schválení Dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové 

organizace Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem. Předmětem změny je rozšíření 

doplňkové činnosti organizace v souvislosti s provozováním vlastní kantýny (hostinská činnost, 

velkoobchod a maloobchod).  

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/8/42/2018 

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 Dvůr Králové 

nad Labem ve smyslu rozšíření předmětu doplňkové činnosti s účinností od 26. 3. 2018, 

dle předloženého materiálu 
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 Návrh na vyhlášení Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo 

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

2018 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o návrhu na vyhlášení dotačního programu pro podporu 

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

aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2018. Jedná se o podporu pro subjekty, vyvíjející 

veřejně prospěšnou činnost v sociální oblasti a v oblasti podpory rodiny, která není 

poskytováním sociální služby. 

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/8/43/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

 

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

 

a) vyhlášení Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují 

nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v 

Královéhradeckém kraji pro rok 2018, dle důvodové zprávy 

 

b) Zásady Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo 

rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém 

kraji pro rok 2018, dle důvodové zprávy 

 

c) jmenování hodnotící komise pro vyhlášený dotační program ve složení: 

- Ing. Vladimír Derner  - náhradnice Mgr. Jana Drejslová 

- Ing. Mgr. Jiří Vitvar – náhradník Mgr. Jiří Zeman 

- Mgr. Jana Fiedlerová – náhradnice Mgr. Martina Smudková 

 

dle předložených materiálů 

 

 

K bodu 8 

Informace ze sociální oblasti a různé 

 

V rámci tohoto bodu nebylo nic projednáváno. 
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K bodu 9 

Závěr 

 

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

všechny body programu, ve 12:00 hodin jednání ukončila. Příští jednání se bude konat dne 

12.4.2018.  

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

                     Mgr. Jana Drejslová 

předsedkyně výboru  

…………………….………………………. 

                                 Roman Béla 

                            ověřovatel zápisu 
 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

 

  


