Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 10/2014
konaného dne 11. 12. 2014
Přítomni:
1. Ladislav Nechvátal

8. Jiří Hormandl

2. Jaromír Pospíchal

9. Jan Kasal

3. Karel Borek

10. Jiří Vondráček (místopředseda)

4. Ladislav Nováček

11. Věra Bartuňková

5. Kamil Vejvoda

12. Zdeňka Marková

6. Petr Korčák

13. Jiří Bína (tajemník)

7. Vítězslav Schrek (předseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Pavla Kučerová
Hosté:
1. Milan Kolář (náměstek primátora města Jihlavy)
Program:
1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu;
2. Návrh plánu činnosti na rok 2015;
3. Diskuze se zástupci příspěvkových organizací zapojených do procesu transformace;
4. Diskuze, různé;
5. Závěr.

1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu
Vítězslav Schrek, předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje
Vysočina, přivítal přítomné a zahájil jednání. Konstatoval, že dle počtu přítomných členů,
je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu jednání a podal návrh na vyřazení bodu
č. 3 „Diskuze se zástupci příspěvkových organizací zapojených do procesu transformace“. Tento
bod bude projednán na zasedání komise v roce 2015. Takto upravený program jednání byl
12 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl
12 hlasy schválen.
Vítězslav Schrek přivítal Milana Koláře, náměstka primátora města Jihlavy. Dále omluvil
nepřítomnost Petra Krčála, radního pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky, a Věry
Švarcové, vedoucí odboru sociálních věcí.
Milan Kolář pohovořil o své působnosti v pozici náměstka primátora za úsek školství, kultury,
tělovýchovy a zdravotnictví, a za úsek sociálních věcí.

2. Návrh plánu činnosti na rok 2015
Členové komise obdrželi podkladový materiál na zasedání.
Jiří Bína sdělil, že návrh plánu činnosti je připraven ve stejné struktuře jako pro rok 2014,
je rozdělen na jednotlivá čtvrtletí s tím, že dle aktuální potřeby je možné plán činnosti v průběhu
roku doplnit.
Jiří Bína okomentoval jednotlivé body návrhu plánu činnosti.
I. čtvrtletí 2015
- Financování provozu poskytovatelů sociálních služeb v Kraji Vysočina v roce 2015
- Postup při provedení aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
s účinností od roku 2016
- Rozvoj dobrovolnické činnosti
- Pokrytí území kraje pečovatelskou službou
- Koncepce seniorské politiky
- Prezentace metodiky registrace sociálních služeb
- Pravidla zařazování do sítě sociálních služeb
- Investiční záměry v sociálních službách
II. čtvrtletí 2015
- Příprava na zajištění financování sociálních služeb v roce 2016 - postup při dalším
nastavení systému dotačního řízení – problematika veřejné podpory
- Aktualizace koncepčních dokumentů kraje v gesci odboru sociálních věcí
- Projednávání výstupů projektu na začleňování sociálně vyloučených
- Čerpání evropský prostředků v novém plánovacím období
- Proces transformace pobytových sociálních služeb
- Rozvoj hospicové péče
- Koncepce podpory family pointů
- Návrh na vyhlášení grantových programů na rok 2015
III. a IV. čtvrtletí 2015
- Financování poskytovatelů sociálních služeb v roce 2016
- Návrh grantových programů z Fondu Vysočiny a dotačních titulů na rok 2016
- Informace o realizaci protidrogové politiky kraje
- Možnosti čerpání evropských prostředků
Jan Kasal k návrhu plánu činnosti doplnil, že by bylo dobré na 1. a 2. pololetí 2015 připravit
výjezdní zasedání komise (např. ve spojení s určitou akcí). Dále podal podnět na pozvání Víta
Kaňkovského, místopředsedy pro sociální věci poslanecké sněmovny, na některé ze zasedání
komise v 1. čtvrtletí 2015.
Jiří Bína na základě dotazu Kamila Vejvody pohovořil o Alzheimercentru Jihlava. Probíhá řízení,
ve kterém jsou dle zákona a příslušné metodiky požadovány určité doklady. Tyto doklady nebyly
doposud doloženy. Společnost nemá registraci, a nemá tedy podanou žádost o financování.
V objektu má místo provozování právní subjekt AC Facility, s.r.o., který má registraci
k provozování pečovatelské služby. Společnost má sídlo v obvodu Hlavního města Prahy
a tamní magistrát registraci vydal. Krajské úřady jsou v této agendě příslušné podle místa sídla
poskytovatele.
Jan Kasal informoval, že při schvalování státního rozpočtu poslaneckou sněmovnou dne
10. 12. 2014 prošel návrh, na přesun 200 mil. Kč v kapitole ministerstva práce a sociálních věcí
ze sektoru obecného do přímo určených záležitostí (podpora státu, obnova a modernizace
vybavení provozovatelů sociálních zařízení). Pro náš kraj by se jednalo o zhruba 10 mil. Kč.
Jan Kasal se dotázal, zda je možno tyto prostředky uplatnit, a zda je třeba směrem k MPSV
vyvíjet aktivitu ohledně získání těchto finančních prostředků.
Jiří Bína odpověděl, že zřejmě nedojde k plošnému rozdělení těchto finančních prostředků, ale
MPSV si bude vybírat určité podané záměry. Bude tedy vydávat dotace na konkrétní stavby,
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konkrétním žadatelům. Na MPSV je podána žádost na financování stavby Azylového domu
v Třebíči (50 mil. Kč). Jde o žádost Diecézní charity Brno. Dále se uvažuje o podání záměru na
řešení situace v Havlíčkově Brodě, na zvýšení kapacity domova se zvláštním režimem.
Jan Kasal apeloval na Jiřího Bínu, aby byla v této záležitosti vyvinuta aktivita směrem k MPSV
Na základě dotazu Jiřího Vondráčka byl stanoven úkol:
Úkol: Připravit pro členy komise informaci ohledně rozpočtu ve výši 50 mil. Kč na rekonstrukci
Azylového domu v Třebíči.
Odpovědnost: Jiří Bína
Termín: 23. 1. 2015
Jiří Vondráček uvedl, že dle mediálních zdrojů se určitým způsobem každého desátého člověka
v ČR dotýká sociální problematika. Tento narůstající problém je třeba řešit. Tato otázka by také
mohla být předmětem jednání s Vítem Kaňkovským.
Členové komise se v následné diskuzi vyjadřovali o přístupu k této problematice.
Jiří Vondráček dále zmínil otázku dalšího rozvoje hospicové péče.
Jiří Bína podal námět, aby bylo ve spolupráci s Petrem Krčálem uspořádáno zasedání komise
spojené s prohlídkou oddělení paliativní péče Nemocnice Jihlava. Jiří Bína dále pohovořil
o hrazení paliativní péče pojišťovnou. V současné době je připravován pilotní projekt na území
okresu Třebíč, který umožní posílení domácí hospicové péče o lékaře s paliativním zaměřením
a zajištění jeho péče hrazené ze zdravotního pojištění přímo v domácnosti pacientů.
Vítězslav Schrek uvedl, zda není vhodný čas na legislativní změnu zákona o sociálních službách
(zákonné řešení hospicové péče). Tato otázka by mohla být řešena prostřednictvím asociace
krajů, parlamentu, a mohla by být předmětem jednání s Vítem Kaňkovským.
Na základě podnětů členů komise byl stanoven úkol:
Úkol: Doplnění plánu činnosti ve II. čtvrtletí 2015 o bod jednání „Návrh strategie kraje k řešení
dopadů rostoucího výskytu Alzheimerovy choroby a jiných demencí u seniorů“.
Odpovědnost: Jiří Bína
Termín: 11. 12. 2014
Členové komise diskutovali o možnosti spolupráce se členy zdravotní komise ve věci řešení
otázek paliativní péče a Alzheimerovy choroby. Dále byla diskutována možnost spolupráce
komisí v případě prolínajících se témat.
Úkol: Komise ukládá předsedovi a tajemníkovi připravit dopis předsedovi zdravotní komise
s žádostí o projednání bodů, které mají přesah ze sociální do zdravotní komise (Alzheimerova
choroba, hospicové péče).
Odpovědnost: Vítězslav Schrek, Jiří Bína
Termín: 23. 1. 2015
Usnesení 018/10/2014/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje schválit plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje
Vysočina na rok 2015 dle (doplněného) materiálu KSPP-10-2014-02, př. 1.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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3. Diskuze, různé
Jiří Vondráček se dotázal, zda v materiálech pro zastupitelstvo kraje bude uvedeno,
že vzhledem ke zvyšování mezd sociálních pracovníků se jedná o posílení rozpočtů
předložených organizacemi na rok 2014.
Jiří Bína uvedl, že Petr Krčál může předložit informaci na jednání zastupitelstva kraje. Dotace
je ještě v režimu letošního roku a nejedná o ní zastupitelstvo kraje, ale bude vydáno rozhodnutí
MPSV.
Jiří Vondráček uvedl, že organizace v podané žádosti o dotace uvádí, na co budou prostředky
využity (účelovost). Je třeba ošetření využití prostředků, aby nedošlo k porušení rozpočtové
kázně.
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na pátek 23. ledna 2015, od 9.00 hodin.
Na lednovém zasedání bude členům komise předložen návrh termínů jednání v 1. pololetí 2015.
4. 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 Lenka Matysová dne 11. 12. 2014.
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