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Z á p i s 

z 12. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 30. 8. 2018 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: Mgr. Táňa Šormová, p. Andrea Turková, Ing. Dana Kracíková, PaedDr. Josef 

Lukášek, Mgr. Jiří Morávek, p. Eva Rumanová 

Nepřítomni:   
 

Program jednání 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Schválení výsledků dotačního programu na podporu hospicové péče v Královéhradeckém 

kraji v roce 2018 

3. Schválení výsledků dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně 

č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2018 

4. Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

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 12. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 

 

 ověřovatelkou zápisu byla schválena Ing. Anna Maclová 

 

 jednomyslně byli schváleni hosté: 

 

 Ing. Mgr. Jiří Vitvar – vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 Ing. Ivan Guman – odbor sociálních věcí 

 

 Mgr. Jiří Zeman – odbor sociálních věcí 

 

 Mgr. Petr Kamenický – oddělení regionálního rozvoje 

 

 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 
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K bodu 2 

Schválení výsledků dotačního programu na podporu hospicové péče v Královéhradeckém 

kraji v roce 2018 

 

Ing. Ivan Guman seznámil s výsledky dotačního řízení na podporu hospicové péče 

v Královéhradeckém kraji v roce 2018. Žádosti o dotaci byly vyhodnoceny dle schválené 

metodiky a zapracovány do návrhu na přidělení dotací, který představil v tabulce. Návrhu na 

výše dotací předcházelo posouzení výsledků průběžného sběru dat v aplikaci řízení sítě KISSOS, 

kde poskytovatelé služeb uvedli průběžné náklady a výnosy z vlastní činnosti k 30. 6. 2018 a 

prognózu celkových nákladů a výnosů z vlastních činností za celý rok 2018. Dále uvedli veškeré 

poskytnuté zdroje z veřejných prostředků, takže bylo možné při rozhodování o výši dotace 

vycházet z aktuálních informací o potřebách služeb.  

 

Dotazy a diskuse: p. Roman Béla, Mgr. Jiří Zeman, Ing. Ivan Guman, Ing. Anna Maclová 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/12/60/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

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

dotačního programu na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji v roce 

2018, dle předložených materiálů 

 

 

K bodu 3 

Schválení výsledků dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 

108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2018 

 

V rámci tohoto bodu byl rovněž diskutován bod Návrh rozdělení navýšené 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 2018. Ing. Ivan Guman 

seznámil s výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 

108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2018. Návrhu na výše dotací 

předcházelo posouzení výsledků průběžného sběru dat v aplikaci řízení sítě KISSOS, kde 

poskytovatelé služeb uvedli průběžné náklady a výnosy z vlastní činnosti k 30. 6. 2018 a 

prognózu celkových nákladů a výnosů z vlastních činností za celý rok 2018. Dále uvedli veškeré 

poskytnuté zdroje z veřejných prostředků, tudíž bylo možné při rozhodování o výši dotace 

vycházet z aktuálních informací o potřebách služeb v rámci rozsahu definovaném v síti 

sociálních služeb v návaznosti na dofinancování z navýšené dotace z rozpočtu MPSV.  
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Dotazy a diskuse: p. Roman Béla, Mgr. Jiří Zeman, Ing. Ivan Guman, Ing. Anna Maclová 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/12/61/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

I.       d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit výsledky 2. kola 

dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 

Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2018, dle předložených 

materiálů 

 

 

K bodu 4 

Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

 

Mimořádná aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 až 

2020 - Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 2018 – 2020 

 

Mgr. Jiří Zeman představil mimořádnou aktualizaci Střednědobého plánu sociálních služeb 

Královéhradeckého kraje 2018 až 2020 - Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 2018 – 

2020. Uvedl, že předkládaný materiál rozšiřuje Síť sociálních služeb o 5 nově zřízených 

sociálních lůžek ve zdravotnictví zajišťovaných Oblastní nemocnicí Náchod a.s. Opatření je 

navrženo s ohledem na minimalizaci rizika odmítnutí úhrady zdravotní péče ze strany 

zdravotních pojišťoven v roce 2018. Dojde k přesunu některých dlouhodobě hospitalizovaných 

pacientů na těchto lůžkách. Materiál je předkládán jako revize č. 5 Střednědobého plánu 

sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 až 2020. 

Dotazy a diskuse: p. Petr Sadovský, Mgr. Jana Drejslová, Mgr. Jiří Zeman 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  8 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/12/62/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

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

 

1. mimořádnou aktualizaci Střednědobého plánu sociálních služeb 

Královéhradeckého kraje 2018 až 2020 - Sítě veřejně podporovaných sociálních 

služeb 2018 – 2020; 



 4 

2. uzavření Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování 

sociální služby zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v 

Královéhradeckém kraji,  ve znění schváleném usnesením  RK/14/1004/2018 s 

Oblastní nemocnicí Náchod, a. s.; 

 

dle předložených materiálů. 

 

 

Poskytnutí dotace na individuální účel – Péče o duševní zdraví, z.s.  

 

Mgr. Petr Kamenický informoval o žádosti poskytovatele Péče o duševní zdraví, z.s. o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na individuální účel na projekt Zavedení Centra 

duševního zdraví Hradec Králové. Účelem dotace má být příprava zázemí pro Centrum 

duševního zdraví, stavební úpravy prostor tak, aby naplňovaly podmínky pro registraci 

zdravotních služeb, které budou součástí nově vznikajícího Centra. Doplnil, že finanční 

prostředky na podporu vybraných projektů budou uvolněny v rámci III. změny rozpočtu kraje na 

rok 2018 (kapitola 48 dotační fond, odvětví individuální dotace). 

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

Drejslová, Mgr. Irena Adamcová 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/12/63/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

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

dotace na individuální účel pro z.s. Péče o duševní zdraví, projekt Zavedení Centra 

duševního zdraví Hradec Králové, ve výši 738.700 Kč 

 

 

Program prevence kriminality Královéhradeckého kraje v roce 2018 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o Programu prevence kriminality Královéhradeckého kraje 

v roce 2018. Rada kraje na svém zasedání schválila usnesením č. RK/2/117/2018 předložení 

Programu prevence kriminality v Královéhradeckém kraji na místní úrovni pro rok 2018. 

Republikový výbor pro prevenci kriminality na svém zasedání schválil předložený Program 

prevence kriminality Královéhradeckého kraje. Královéhradecký kraj obdrží na základě 

Rozhodnutí č.j.: MV-18199-2/OPK - 2018 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 

ČR na rok 2018 dotaci na realizaci projektu ve výši 256 000 Kč. Program prevence kriminality 

Královéhradeckého kraje pro rok 2018 obsahuje jeden projekt v oblasti sociální prevence. 

Projekt je zaměřený na práci s dětmi a mládeží, kteří jsou v evidenci kurátorů pro děti a mládež 
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z důvodu páchání vícečetných přestupků a vykazování velmi rizikového chování. Název projektu: 

Preventivní a resocializační program pro děti a mládež. 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: 

Pro  -  8 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/12/64/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

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

 

1. přijetí dotace Královéhradeckému kraji z Programu prevence kriminality 

Ministerstva vnitra ve výši 256 000 Kč na realizaci schváleného projektu 

Preventivní a resocializační program pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji v 

roce 2018; 

2. uzavření smlouvy o zajištění realizace Preventivní a resocializační program pro děti 

a mládež v Královéhradeckém kraji v roce 2018; 

 

dle předložených materiálů. 

 

 

Návrh na vyhlášení dotačního programu k poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

pro rok 2019, poskytnuté Královéhradeckému kraji ze státního rozpočtu 2019 (kapitoly 313 – 

MPSV), na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních 

služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o návrhu na vyhlášení dotačního programu k poskytnutí dotace 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2019, poskytnuté Královéhradeckému kraji ze 

státního rozpočtu 2019 (kapitoly 313 – MPSV), na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní 

město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů. Královéhradecký kraj předpokládá obdržení částky 

vycházející z procentního podílu kraje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

v platném znění, tedy 5,46 % z celkové rozdělované částky krajům a Hlavnímu městu Praze. 

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  8 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 
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USNESENÍ VS/12/65/2018 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

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

 

1. vyhlášení dotačního programu k poskytnutí dotace z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje pro rok 2019, poskytnuté Královéhradeckému kraji ze 

státního rozpočtu 2019 (kapitoly 313 – MPSV), na základě dotačního řízení pro 

kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v 

zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; 

2. Zásady 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 obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní 

město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2019; 

 

 

dle předložených materiálů. 

 

 

 

 

K bodu 5 

Informace ze sociální oblasti a různé 

 

Mgr. Jana Drejslová a p. Petr Sadovský informovali o aktuální situaci na Rychnovsku s ohledem 

na rozrůstající se provoz automobilky v průmyslové zóně Solnice – Kvasiny. Toto rozrůstání má 

významný dopad i do sociální oblasti.  

 

K bodu 6 

Závěr 

 

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

všechny body programu, v 11:00 hodin jednání ukončila. Příští jednání se bude konat dne 

11.10.2018. 

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

                     Mgr. Jana Drejslová 

předsedkyně výboru  

…………………….………………………. 

                         Ing. Anna Maclová 

                      ověřovatelka zápisu 
 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

 

  


