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Z á p i s 

 

z 2. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 23. 3. 2017 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: Mr. Táňa Šormová, PaedDr. Josef Lukášek, Mgr. Jiří Morávek 

 

Nepřítomni:   
 

Program jednání 
 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. 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 2017 

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

souvislosti s investičními projekty předkládanými v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu 

4. Zadání přípravy Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb 2018 – 

2026 

5. Informace ze sociální oblasti 
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 2. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje 

 

 ověřovatelem zápisu byl schválen Petr Sadovský 

 

 jednomyslně byli schváleni hosté: 

 

 Ing. Mgr. Jiří Vitvar – vedoucí odboru sociálních věcí 
 

 Mg. Jiří Zeman – odbor sociálních věcí 
 

 

 jednání výboru se rovněž zúčastnil:  
                                       

 Ing. Vladimír Derner, náměstek hejtmana, gestor odvětví sociálního 

 

Hlasování: 
Pro  -          12     

Proti  -   0         

         Zdržel se  -   0 
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K bodu 2 

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 2017 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar představil 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 2017. Jedná se o činnosti, které nejsou sociálními službami, ale 
které tyto doplňují. Dotační program se dále týká 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 z důvodu možného nižšího financování těchto služeb ze strany 
Ministerstva práce a sociálních věcí v letošním roce. Doplnil, že po projednání komisí a navržení 
rozdělení dotací jednotlivým subjektům výbor opět bude mít materiál k dispozici a bude se 

vyslovovat k tomuto návrhu pro Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje. 
 

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

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/2/4/2017 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

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

 

1) schválit vyhlášení Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, 
kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v 
Královéhradeckém kraji pro rok 2017, dle projednaných materiálů 

 

2) schválit Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, 
kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v 
Královéhradeckém kraji pro rok 2017, dle projednaných materiálů 

 

3) jmenovat hodnotící komisi pro vyhlášený dotační program ve složení: 
a)Ing. Vladimír Derner  
b)Ing. Mgr. Jiří Vitvar 
c) Mgr. Jana Fiedlerová  

 

 

K bodu 3 

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

souvislosti s investičními projekty předkládanými v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu 

 

Mgr. Jiří Zeman informoval o připravené aktualizaci Plánu rozvoje sociálních služeb 
v Královéhradeckém kraji pro roky 2011 -2017 v souvislosti s investičními projekty 
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předkládanými v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Předkládaný 
materiál spočívá ve změně schválené v rámci Transformačního plánu Ústavu sociální péče pro 
mládež Kvasiny – jedná se o založení služby chráněné bydlení (na úkor snížení lůžkové kapacity 
služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením – „DOZP“) a současně v navýšení 
personální kapacity služby DOZP. V souvislosti s připravovanými investičními projekty požádal 
Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny Královéhradecký kraj o pověření výkonem služby 
obecného hospodářského zájmu na tyto nové kapacity tak, aby byl splněn požadavek povinné 
přílohy žádostí o investiční dotaci. Konkrétně se tedy jedná o tyto změny: 

 Chráněné bydlení: založení služby chráněné bydlení ve 2 lokalitách (Kostelec nad Orlicí 
a Týniště nad Orlicí) s celkovou kapacitou 12 lůžek, při personálním zajištění 10,56 
úvazků přímé práce. Podnět na zařazení služby chráněné bydlení ÚSP Kvasiny do sítě 
podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje 

 Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením: Změna spočívá ve snížení kapacity 
služby z 84 na 72 lůžek při současném navýšení personálního zajištění, a to v souvislosti 

s plánovaným vybudováním domácností služby DOZP v lokalitách Kostelec nad Orlicí (6 
lůžek) a Častolovice (12 lůžek), maximálně však na 77 úvazků přímé práce, přičemž toto 
maximální navýšení předpokládá naplnění transformačního plánu poskytovatele ve všech 
klíčových parametrech (tj. 6 skupinových domácností komunitního charakteru služby 
DOZP se zajištěním 24 hodinové asistence pro celkem 36 uživatelů a ve stávajícím 
objektu provoz 6 skupinových domácností pro 36 uživatelů v humanizovaném zázemí).  

 

Dotazy a diskuse: p. Roman Béla, Mgr. Jiří Zeman, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, Mr. Jana Drejslová, p. 
Eva Rumanová, Mgr. Irena Adamcová 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/2/5/2017 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

I. 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 

předloženého materiálu 

2) Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém 
kraji ve znění Přílohy č. 5 předloženého materiálu 

3) Dodatek Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování 
sociální služby zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v 
Královéhradeckém kraji ve znění Přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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4) Uzavření dohody formou Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti 
poskytování sociální služby zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Královéhradeckém kraji ve znění Přílohy č. 5 předloženého materiálu s 

poskytovatelem Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny 

5) Uzavření dodatku Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti 
poskytování sociální služby zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Královéhradeckém kraji ve znění přílohy č. 6 předloženého matriálu s 

poskytovatelem Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny v souvislosti se změnami 
obsaženými v Příloze č. 2 předloženého materiálu  

 

 

K bodu 4 

Zadání přípravy Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb 2018 – 2026 

 

Mgr. Jiří Zeman informoval o připravované Strategii Královéhradeckého kraje v oblasti 

sociálních služeb 2018-2026. Uvedl, že současně bude zpracováván Střednědobý plán sociálních 
služeb Královéhradeckého kraje 2018 – 2020, který však ze zákona může být pouze tříletý. 
Naproti tomu strategie může mít delší trvání -  konkrétně v našem kraji 9 leté období. Plán bude 
rozpracovávat cíle Strategie do dílčích opatření pro dané období. Konkrétní opatření budou 
formulována na základě analýz a odborných skupin pro tvorbu Strategie. Materiál bude rozeslán 
k veřejnému připomínkování po schválení Strategie. Zmínil jednotlivé stěžejní body strategie 
(stárnutí populace, sociální bydlení,…), v podrobnostech odkázal na předložený materiál. 
 

V rámci bodu byla dále diskutována potřeba navýšení finančního ohodnocení pracovníků 
sociálních služeb (nejen pobytových).  
 
Dotazy a diskuse: Mr. Irena Adamcová, Mr. Jana Drejslová, Mgr. Jiří Zeman, p. Roman Béla, 
Ing. Dana Kracíková, Ing. Vladimír Derner, p. Andrea Turková, Ing. Anna Maclová, PhDr. Petr 
Lojan, MBA. 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/2/6/2017 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

I. b e r e   n a    v ě d o m í  informaci o přípravě Strategie Královéhradeckého kraje 
v oblasti sociálních služeb 2018-2026 
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K bodu 5 

Informace ze sociální oblasti 
 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o žádosti Královéhradeckého kraje o bezúplatný převod 
pozemků ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové do vlastnictví kraje pro potřeby nové 
výstavby a rozvolnění kapacity příspěvkové organizace Domov U Biřičky. Zároveň informoval i 
o odpovědi města, která byla členům výboru rozeslána před jednáním. Ing. Vladimír Derner 

k tomuto doplnil, že kapacity v pobytových zařízeních sociálních služeb obecně je vhodné 
snižovat, resp. v rámci nové výstavby kapacity rozmělňovat. Dodal, že město ve své odpovědi 
žádá za převod částku ve výši 20% tržní ceny. Ing. Maclová upozornila, že již v minulosti 

probíhala jednání, nicméně bez výsledku. Upozornila na skutečnost, že město sice vnímá zásluhu 
kraje a potřebnost podpory, nicméně musí také jednat jako řádný hospodář. 
  

Výbor vzal uvedené informace na vědomí. 
 

Mgr. Jana Drejslová informovala o proběhlé konferenci Krajské rady seniorů pro 
Královéhradecký kraj.  
 

Ing. Anna Maclová poprosila kraj o koordinaci v případě plánovaných seniorských akcí tak, aby 
jako v minulých letech nedošlo k vzájemné časové kolizi. Informovala rovněž o proběhlém 

udílení cen Mosty 2017. 
 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o materiálu „Návrh na schválení investičního záměru akce 
„Domky Na Květné " a podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu“, který pro jednání 
zastupitelstva připravuje odbor investic. Návrh se týká zvýšení kapacity zařízení pro osoby 
z Alzheimerovou nemocí u příspěvkové organizace Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí. 
 

 

K bodu 6 

Závěr 

 

Předsedkyně poděkovala členům Výboru sociálního za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, 
že byly vyčerpány všechny body programu, v 11:15 hodin jednání ukončila. Příští jednání se bude 
konat dne 13.4.2017. 

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 
                     Mgr. Jana Drejslová 

předsedkyně výboru  

…………………….………………………. 
                           Petr Sadovský 

                         ověřovatel zápisu 
 

  


