Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 3/2013
konaného dne 6. 6. 2013
Přítomni:
1. Pavla Kučerová

7. Vítězslav Schrek (předseda)

2. Jaromír Pospíchal

8. Jiří Hormandl

3. Karel Borek

9. Jan Kasal

4. Ladislav Nováček

10. Jiří Vondráček (místopředseda)

5. Kamil Vejvoda

11. Zdeňka Marková

6. Petr Korčák

12. Jiří Bína (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Ladislav Nechvátal

2. Věra Bartuňková

Hosté:
1. Petr Krčál (člen Rady Kraje Vysočina)
Program:
1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu;
2. Financování Potravinové banky Vysočina;
3. Financování sociálních služeb v roce 2013;
4. Grantové programy na rok 2013;
5. Diskuze na téma výherních automatů a důsledků gamblingu;
6. Diskuze, různé;
7. Prohlídka Domova důchodců Ždírec;
8. Závěr.
1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu
Vítězslav Schrek, předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje
Vysočina, přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Poděkoval za možnost uspořádat
zasedání komise v Domově důchodců Ždírec. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je
komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu jednání, který byl 8 hlasy schválen.
K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Jiří Bína provedl rekapitulaci stavu řešení úkolů z minulého jednání komise.
2. Financování Potravinové banky Vysočina
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Zástupci Potravinové banky Vysočina, o. s. promítli členům komise propagační film, který
popisuje fungování potravinové banky v Ostravě.
Posláním potravinové banky je pomáhat s odstraněním chudoby a hladu a předcházet plýtvání
potravinami. Potravinová banka shromažďuje potraviny zdarma, skladuje je a rozděluje
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potravinovou pomoc organizacím, které jsou poskytovateli služeb v oblasti řešení chudoby, či
sociálního vyloučení. Jedná se většinou o neziskové organizace, jejímž posláním je doprovázet
osoby v těžkých situacích, aby mohly znovu najít své místo ve společnosti.
Potravinová banka Vysočina, o, s. je pátou založenou potravinovou bankou v České republice.
Zakladatelé by její činností rádi podporovali solidaritu mezi lidmi. Rádi by také zapojili do činnosti
banky studenty na školách, kde budou nabízet přednášky s touto problematikou.
Zakladateli Potravinové banky Vysočina, o. s. jsou: Oblastní charita Havlíčkův Brod, Háta,
o. p. s., a Nadace Jindřicha a Ičky Waldesových.
Potravinové banky jsou zásobovány od zemědělců, výrobců potravin, potravinových řetězců,
Evropským programem potravinové pomoci nejchudším obyvatelům EU a pořádáním
potravinových sbírek.
Dle zkušenosti jiných potravinových bank se roční náklady pohybují kolem 500 až 700 tis. Kč.
Členové komise si vyžádali zaslání stanov Potravinové banky Vysočina, o. s. a poskytnutí
informací o vývoji činnosti organizace do konce listopadu letošního roku.
V průběhu jednání se na zasedání dostavili členové komise Jiří Hormandl, Jiří Vondráček
a Zdeňka Marková.
Usnesení 019/03/2013/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje
- finančně podpořit záměr Potravinové banky Vysočina, o. s. s první dotací ve výši
200 tis. Kč v roce 2013 a se zařazením podpory do rozpočtu kraje v dalších letech na
základě vyhodnocení fungování tohoto zařízení,
- vyžádat si podklady týkající se podmínek poskytování pomoci a celkového záměru,
- vytvořit kontrolní mechanismy a zajistit průběžnou informovanost.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (1 proti, 1 se zdržel).
3. Financování sociálních služeb v roce 2013
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína seznámil členy komise s aktuálním stavem v oblasti financování sociálních služeb
a návrhy, které bude odbor sociálních věcí předkládat pro jednání rady a zastupitelstva kraje.
Kraj Vysočina poskytl v rámci schválené částky v rozpočtu dotaci všem poskytovatelům
sociálních služeb, které byly financovány z individuálního projektu č. 1 a nejsou financovány
z individuálního projektu č. 2, čímž zajistil jejich existenci do pololetí letošního roku. MPSV se od
posledního zasedání komise zapojilo do řešení situace tím, že našlo alespoň část prostředků na
dofinancování ohrožených sociálních služeb. Na počátku dubna se objem dotací pro Kraj
Vysočina zvýšil o 5 365 tis. Kč. V současné době se jedná o rozdělení další částky ve výši
24 466 tis. Kč pro Kraj Vysočina. Obě uvedené částky jsou promítnuty v příloze podkladového
materiálu, která popisuje vývoj finančních zdrojů od roku 2008 do roku 2013.
Jiří Bína podal také aktuální informaci z dnešního jednání s náměstkem hejtmana Vladimírem
Novotným. Výsledkem jednání je, že z krajského rozpočtu bude vyčleněna částka 23 mil. Kč pro
organizace, které nejsou zřizovány Krajem Vysočina. Další jednání se budou týkat také
financování krajských příspěvkových organizací.
Petr Krčál doplnil, že všechny příspěvkové organizace v sociální oblasti mimo Diagnostického
ústavu sociální péče Černovice mají již radou kraje schváleny finanční plány na rok 2013.
V případě některých příspěvkových organizací byly finanční plány schváleny se záporným
hospodářským výsledkem. Tato situace bude řešena na základě výsledků hospodaření za první
pololetí a v některých případech bude pravděpodobně nutné navýšení příspěvku na provoz.
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Usnesení 020/03/2013/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje postupovat dle principů uvedených v materiálu KSPP-03-2013-03 a v rámci možností
rozpočtu kraje navýšit objem prostředků na dotace poskytovatelům sociálních služeb s cílem
zachovat funkčnost stávající sítě sociálních služeb.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Grantové programy na rok 2013
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Jiří Bína podal informaci, že v alokaci Fondu Vysočiny na rok 2013 bylo schváleno vyhlášení
dvou grantových programů v sociální oblasti. Grantový program Investujme v sociálních
službách 2013 je každoročně opakovaným grantovým programem. Grantový program
Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013 bude vyhlášen poprvé v rozšířené
podobě i se zaměřením na seniorskou politiku. V roce 2012 byl obdobný grantový program
vyhlášen pouze se zaměřením na prorodinnou politiku.
Investujme v sociálních službách 2013 – grantový program na podporu nutného investičního
vybavení či jeho modernizace v zařízeních NNO poskytujících sociální služby. Celkový objem
finančních prostředků je 2 mil. Kč. Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden
projekt je 40 tis. Kč, maximální výše příspěvku je 200 tis. Kč. Minimální podíl příjemce dotace je
30 % celkových uznatelných nákladů projektu.
Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013 – grantový program na podporu
prorodinných a proseniorských aktivit v obcích a městech na území Kraje Vysočina
realizovaných v souladu s Koncepcí rodinné politiky Kraje Vysočina. Celkový objem finančních
prostředků je 1 mil. Kč. Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je
40 tis. Kč, maximální výše příspěvku je 150 tis. Kč. Minimální podíl příjemce dotace je 40 %
celkových uznatelných nákladů projektu.
Usnesení 021/03/2013/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje vyhlásit grantové programy:
- Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013 dle materiálu KSPP-03-201304, př. 1,
- Investujme v sociálních službách 2013 dle materiálu KSPP-03-2013-04, př. 2.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Diskuze na téma výherních automatů a důsledků gamblingu
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Vítězslav Schrek sdělil, že problematika výherních hracích automatů je v tuto chvíli aktuální
v Jihlavě, kde bude zastupitelstvu města předložena vyhláška týkající se této oblasti.
Provozování výherních automatů je upraveno zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona povolují provozování
výherních hracích automatů v přenesené působnosti obce a část odvodu je jejich příjmem. Na
straně jedné jde o příjem do veřejných rozpočtů, na druhé straně se jedná o výdělečnou činnost
s vážnými sociálními dopady.
Záměrem zařazení tohoto bodu do programu jednání bylo vyvolání diskuse o tomto závažném
jevu. Výsledkem dalších jednání může být vyjádření postoje kraje k problematice výherních
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hracích automatů a stanovení postupu, který bude koordinován se samosprávami obcí. Členové
komise postupně vyjádřili názor, že se jedná o poměrně závažný jev, který na jedné straně
přináší prostředky do veřejných rozpočtů, ale na druhé straně způsobuje společnosti
i jednotlivcům nebo rodinám škody finančně přesahující přínos do veřejných rozpočtů. Z toho
důvodu členové komise vyjadřovali doporučení, aby kraj svým postojem podporoval obce, které
se rozhodnou na svém území nepovolit provozování výherních hracích automatů.
Po následné diskusi přijali členové komise následující usnesení:
Usnesení 022/03/2013/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje iniciovat jednání o projektu „Vysočina první kraj bez výherních hracích automatů“.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Diskuze, různé
Na základě dotazu od Jaromíra Pospíchala pohovořil krátce Jiří Bína o prognóze udržitelnosti
vznikajících Family Pointů.
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na čtvrtek 12. září 2013, od 10.00 hodin.
7. Prohlídka Domova důchodců Ždírec
Členové komise absolvovali prohlídku Domova důchodců Ždírec, p. o. a Martina Matějková,
ředitelka zařízení, členy komise seznámila s činností a nabízejícími službami organizace.
8. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.

Vítězslav Schrek
předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina

Jiří Bína
tajemník Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Dana Vrábelová dne 10. 6. 2013
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