Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 2/2019
konaného dne 22. 2. 2019
Přítomni:
1. Petr Krčál (předseda)

7. Zdeňka Marková

2. Marie Bohuslavová

8. Jan Tourek (místopředseda)

3. Petr Běhunek

9. Pavla Krejzlová

4. Petr Kotting

10. Drahoslav Oulehla

5. Vítězslav Schrek

11. Jiří Bína (tajemník)

6. Jiří Hormandl
Nepřítomni (omluveni):
1. Pavla Kučerová

4. Kamil Vejvoda

2. Miloš Hrůza

5. Milan Mokrý

3. Bohuslav Kocián
Hosté:
1. Pavel Franěk (náměstek hejtmana)

4. Marian Kotrba (KŘP SKPV)

2. Věra Švarcová (OSV)

5. Michal Ježek (PČR KŘP Vysočina)

3. Monika Havelková (OSV)

6. Pavel Tuma (Nadační fond)

Program:
1. Zahájení, schválení programu, schválení zápisu, kontrola úkolů
2. Informace zástupce Policie ČR o problematice drog
3. Informace OSV o protidrogové politice
4. Představení projektu REVOLUTION TRAIN - Protidrogový vlak
5. Dotační řízení na domácí hospicovou péči
6. Dotační řízení na primární prevenci rizikového chování ve školách
7. Dotační řízení na dobrovolnická centra
8. Dotační řízení na svozy do denních stacionářů a center denních služeb
9. Diskuze, různé
10. Závěr
1. Zahájení, schválení programu, schválení zápisu, kontrola úkolů
Petr Krčál, předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina,
přivítal všechny přítomné a hosty. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise
usnášeníschopná. Přednesl návrh programu a podal návrh na jeho úpravu a doplnění.
Upravený a doplněný návrh programu jednání:
1. Zahájení, schválení programu, schválení zápisu, kontrola úkolů
2. Informace zástupce Policie ČR o problematice drog
3. Informace OSV o protidrogové politice
4. Dotační řízení na domácí hospicovou péči
Dotační řízení na primární prevenci rizikového chování ve školách

Dotační řízení na dobrovolnická centra
Dotační řízení na svozy do denních stacionářů a center denních služeb
5. Fond Vysočiny – návrh na vyhlášení Programu Investujme v sociálních službách 2019
6. Představení projektu REVOLUTION TRAIN - Protidrogový vlak
7. Diskuze, různé
8. Závěr
Takto upravený a doplněný program jednání byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání
nebyly vzneseny žádné připomínky a byl přítomnými členy schválen.
Petr Krčál přivítal náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavla Fraňka, a vedoucí odboru
sociálních věcí Věru Švarcovou. Dále přivítal a představil zástupce Policie ČR Mariana Kotrbu
a Michala Ježka.
Petr Krčál provedl rekapitulaci úkolů a usnesení z minulého jednání komise.
Na jednání se dostavil člen komise Jan Tourek.
2. Informace zástupce Policie ČR o problematice drog
Pro členy komise byla připravena prezentace, kterou podrobně okomentoval Michal Ježek.
Doplňující informace předložil Marian Kotrba.
Prezentace obsahovala tyto základní informace:
- Personální situace TOXI na KŘP a ÚO Kraje Vysočina
- Stav a charakter drogové tr. činnosti v Kraji Vysočina
- Sekundární drogová kriminalita
- Ochranné prostředky, detekční přístroje a převoz OPL
- Nové zdroje prekurzorů
- Legalizace a výnosy z drogové trestné činnosti
- Využívání AISU, sdílení informací k případům v rámci kraje
- Funkčnost předávání informací
- Statistika
Petr Krčál poděkoval zástupcům Policie ČR za představenou prezentaci a za jejich práci.
S pozvanými zástupci Policie ČR se rozloučil.
3. Informace OSV o protidrogové politice
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Monika Havelková informovala o primární prevenci rizikového chování ve školách. Programy
primární prevence v Kraji Vysočina zajišťuje 6 certifikovaných poskytovatelů. Navštěvovány jsou
základní školy a nižší stupně šestiletých nebo osmiletých gymnázií v celém kraji. Programy jsou
zaměřeny nejen na protidrogovou oblast, ale také na kyberšikanu, partnerství, atd.
Pro účely poskytnutí ucelené informace o protidrogové politice byla předložena členům komise
Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2017 (podkladový materiál Kspp02-2019-03, př. 1).
Usnesení 005/02/2019/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
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Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2017 dle materiálu Kspp-022019-03, př. 1;
 informace zástupců Policie ČR o problematice drog;
doporučuje
odboru sociálních věcí a náměstkovi hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavlu Fraňkovi
uspořádat konferenci za účasti zástupců základních škol v Kraji Vysočina a za účasti zástupců
Policie ČR.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Z následného jednání se omluvila členka komise Pavla Krejzlová.
4. Dotační řízení na domácí hospicovou péči
Dotační řízení na primární prevenci rizikového chování ve školách
Dotační řízení na dobrovolnická centra
Dotační řízení na svozy do denních stacionářů a center denních služeb
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Na základě dotazu Zdeňky Markové objasnil Jiří Bína údaje ve výpočtu dotace pro domácí
hospicovou péči (podkladový materiál Kspp02-2019-05, př. 2) týkající se Oblastní charity Jihlava
a nabídl možnost individuální konzultace.
Jiří Bína uvedl, že na provozování domácí hospicové péče 2019 požádala zařízení celkem
o 22 453 829 Kč. Požadovaná částka převyšuje částku vyčleněnou pro dotační řízení
o 7 453 829 Kč. Na základě vyhodnocení podaných žádostí podle kritérií stanovených ve „Výzvě
k předkládání projektů“ odbor sociálních věcí navrhuje doporučit pro jednotlivá zařízení výše
dotace dle materiálu Kspp-02-2019-05, př. 2. Vzhledem k výši alokace a převisu požadavků byly
použity sazby 21 000 Kč příspěvku na úvazek a měsíc a sazby 20 000 Kč, 40 000 Kč
a 60 000 Kč na krytí nákladů na zabezpečení pracovní pohotovosti. Během druhého čtvrtletí
roku 2019 bude zpracována zpráva o vývoji financování jednotlivých poskytovatelů a posouzena
potřebnost případného dalšího financování.
Usnesení 006/02/2019/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje:
 poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti
sociální péče ve výši 14 995 000 Kč na provozování domácí hospicové péče dle
materiálu Kspp-02-2019-05, př. 2;
 schválit poskytnout dotace jednotlivým poskytovatelům programů primární prevence ve
výši 2 500 000 Kč dle materiálu Kspp-02-2019-06, př. 2.
 schválit poskytnout dotace jednotlivým poskytovatelům v oblasti dobrovolnictví
a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok
2019 dle materiálu Kspp-02-2019-07, př. 2.
 rozhodnout poskytnout dotace v rámci Programu svoz klientů do denních stacionářů
a center denních služeb 2019 jednotlivým subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu
Kspp-02-2019-08, př. 1;
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
Usnesení 007/02/2019/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
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projednání tématu financování domácí hospicové péče vzhledem k vývoji úhrad od zdravotních
pojišťoven a to nejpozději do 30. 6. 2019.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Fond Vysočiny – návrh na vyhlášení Programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH 2019“.
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína uvedl, že se jedná se o návrh na vyhlášení programu na podporu realizace investičních
akcí určeného pro organizace poskytující sociální služby v celkovém objemu finančních
prostředků 3,5 mil. Kč. Oproti minulosti byla max. částka podpory zvýšena z částky
200 000 Kč na 250 000 Kč. Z hodnocení bylo vypuštěno specifické kritérium výše
spoluúčasti a zvýšena váha ostatních specifických kritérií.
Usnesení 008/02/2019/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
vyhlásit Program „Investujme v sociálních službách 2019“ dle materiálu Kspp-02-2019-09, př. 1.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
V době hlasování nebyl přítomen člen komise Drahoslav Oulehla.
Pavel Franěk pozval členy sociální komise na předávání ocenění Mosty, které se uskuteční dne
28. 3. 2019 v Třebíči. Pozvánka bude elektronicky rozeslána členům komise.
Pavel Franěk a Jiří Bína informovali o financování sociálních služeb.
Členům komise bude přeposlána komunikace s ministerstvem ve věci zvýšení regulovaných cen
sociálních služeb.
Věra Švarcová informovala o projektech realizovaných odborem sociálních věcí:
- V současné době je aktuálně posuzován PPP projekt – ve druhém pololetí 2019 by byla
komise informována o určitých výstupech z tohoto projektu.
- Informace o průběhu projektu Optimalizace. V rámci tohoto projektu pracuje více jak
10 pracovních skupin napříč poskytovateli sociálních služeb a napříč několika odbory
krajského úřadu. Ve druhém pololetí 2019 by byla komise o tomto projektu informována.
- Informace o nově připravovaných projektech – projekt Učíme se společně, rosteme
individuálně.
- Práce na dalších projektech – projekt Strategie péče o osoby s autismem v Kraji
Vysočina a rozpracovaný projekt Střednědobé plánování se zapojením obcí s rozšířenou
působností.
- Velkou akcí napříč odborem sociálním a zdravotním je zdravotně sociální pomezí.
6. Představení projektu REVOLUTION TRAIN - Protidrogový vlak
Petr Krčál přivítal a představil Pavla Tumu.
Pro členy komise byla připravena prezentace, kterou Pavel Tuma podrobně okomentoval. Byl
představen princip a fungování protidrogového vlaku a členové komise byli seznámeni s dalšími
plánovanými projekty. Jedná se o funkční, interaktivní a unikátní prevenci.
Pavel Tuma uvedl, že v posledním týdnu v červnu 2019 je plánováno projíždění protidrogového
vlaku přes Jihlavu. Kraj Vysočina má možnost zapojit se do tohoto projektu.
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KUJI 16968/2019
Číslo stránky

4

Petr Krčál poděkoval za představení projektu a uvedl, že bude určitě projednána možná forma
spolupráce (např. možnost oslovení měst nebo sponzorů).
Členům komise bude rozeslána představená prezentace.
7. Diskuze, různé
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na pátek 5. dubna 2019, od 9.00 hodin. Toto
zasedání bude koncipováno jako výjezdní ve Světlé nad Sázavou.
8. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
Mgr. et Bc. Petr Krčál
předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
Mgr. Jiří Bína
tajemník Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 25. 2. 2019.
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