Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 6/2019
konaného dne 6. 9. 2019
Přítomni:
1. Petr Krčál (předseda)

8. Zdeňka Marková

2. Marie Bohuslavová

9. Jan Tourek (místopředseda)

3. Pavla Kučerová

10. Pavla Krejzlová

4. Miloš Hrůza

11. Kamil Vejvoda

5. Petr Kotting

12. Milan Mokrý

6. Bohuslav Kocián

13. Jiří Bína (tajemník)

7. Vítězslav Schrek
Nepřítomni (omluveni):
1. Petr Běhunek

3. Drahoslav Oulehla

2. Jiří Hormandl
Hosté:
1. Pavel Franěk (náměstek hejtmana)

5. František Jaroslav Žák (Oblastní charita Třebíč)

2. Slávka Dokulilová (KOUS)

6. Stanislava Nekvasilová (Oblastní charita Třebíč)

3. Roman Sýkora (OSV)

7. Marta Mašková (Oblastní charita Třebíč)

4. Erika Volavková (OSV)
Program:
1. Zahájení, schválení programu, schválení zápisu, kontrola úkolů
2. Rozvoj sociálních služeb v Havlíčkově Brodě
3. Zabezpečení péče a další rozvoj krajského domova v Havlíčkově Brodě po otevření
nového pavilonu v areálu nemocnice
4. Fungování a rozvoj terénního programu AL PASO Vysočina
5. Informace k vývoji financování sociálních služeb v roce 2019
6. Diskuze, různé
7. 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 jednání, který navrhl upravit do následující podoby:
Zahájení, schválení programu, schválení zápisu, kontrola úkolů
Informace o práci na novele zákona o sociálních službách
Fungování a rozvoj terénního programu AL PASO Vysočina
Zabezpečení péče a další rozvoj krajského domova v Havlíčkově Brodě po otevření
nového pavilonu v areálu nemocnice
5. Informace k vývoji financování sociálních služeb v roce 2019
6. Diskuze, různé
1.
2.
3.
4.

7. Závěr
Takto upravený program jednání byl všemi přítomnými členy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl přítomnými členy schválen.
Předseda přivítal Pavla Fraňka, náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí a nestátních
neziskových organizací.
Petr Krčál provedl rekapitulaci stavu řešení úkolů z minulého jednání komise.
Roman Sýkora podal informace o jednání s firmou SeneCura.
2. Informace o práci na novele zákona o sociálních službách
Členové komise obdrželi přímo na zasedání podkladový materiál.
Jiří Bína uvedl, že chystaná novela zákona je poměrně rozsáhlá. Měla by být průlomová v oblasti
financování a plánování sociálních služeb. MPSV uvažuje, že by pro účely dotačního řízení
stanovilo jednotkové náklady (jednotka lůžko nebo pracovní úvazek). MPSV spočítalo průměrnou
dotaci na jednotku pro každý druh služby. Kraj Vysočina by při tomto způsobu výpočtu, který byl
proveden demonstrativně na již uzavřeném roce, tratil pouze 3 mil. Kč. Na tomto výpočtu je vidět,
že financování sociálních služeb v Kraji Vysočina se pohybuje okolo průměru. Postup modelace
je následující Za celou Českou republiku vyšla průměrná dotace pro domovy pro osoby se
zdravotním postižením 199 tis. Kč. Tato hodnota byla v modelaci pro každý kraj vynásobena
příslušným počtem lůžek. Dalším plánovaným krokem MPSV je nastavování personálního
standardu, který je dle analýz ministerstva v tuto chvíli podhodnocen. Zároveň by se financování
sociálních služeb mělo stát mandatorním výdajem státního rozpočtu.
Na zasedání se dostavila členka komise Pavla Krejzlová.
K tomuto tématu se rozvinula rozsáhlá diskuse.
Usnesení 014/06/2019/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o projednávání novely zákona o sociálních službách.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Fungování a rozvoj terénního programu AL PASO Vysočina
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Na zasedání obdrželi členové komise informační materiály v tištěné podobě.
Petr Krčál přivítal zástupce Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč.
František Jaroslav Žák, vedoucí Střediska sv. Vincenta a sv. Josefa, seznámil členy komise
s terénním programem AL PASO Vysočina, jehož posláním je poskytovat pomoc a podporu
osobám, které se chystají na výstup z výkonu trestu odnětí svobody, osobám s trestní minulostí
a jejich blízkým, kteří vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi.
Okomentoval prezentaci, která obsahovala:
- představení služby – cílová skupina, kapacita, územní a časová působnost, personální
zajištění služby,
- kde se klienti o službě dozvědí – věznice, terénní práce, sociální kurátoři, probační
a mediační služba, na doporučení z jiných služeb nebo dalších institucí, blízké osoby,
- spolupráce, informovanost o službě, rozvoj,
- srovnání let 2017-2019 – počet klientů, kontaktů, intervencí,
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-

úskalí (ohrožení) služby,
očekávaný přínos zvýšení úvazků,
kazuistiky.

Usnesení 015/06/2019/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o terénním programu AL PASO Vysočina poskytovatele Diecézní charita Brno a
žádá
odbor sociálních věcí o předložení optimální varianty úvazků, které by pokryly celý Kraj Vysočina.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Zabezpečení péče a další rozvoj krajského domova v Havlíčkově Brodě po otevření
nového pavilonu v areálu nemocnice
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Na zasedání obdrželi členové komise informační materiály v tištěné podobě.
Roman Sýkora informoval, že v roce 2015 podal Kraj Vysočina žádost na MPSV na vybudování
přístavby pavilonu domova pro seniory v areálu nemocnice. Plánovaná kapacita byla 109 lůžek,
předpokládané náklady 160 mil. Kč a Kraj Vysočina žádal o dotaci 100 mil. Kč. Na konci roku 2015
kraj dotaci obdržel, začalo projektování a v letech 2017-2018 probíhala výstavba. Záměrem bylo
sjednocení provozu (do té doby poskytoval domov pro seniory služby na 3 různých místech)
a navýšení kapacity. Stavba byla dokončena v září 2018, kolaudační rozhodnutí bylo vydáno
v dubnu 2019. Dne 13. 9. 2019 bude zařízení připraveno na přijetí plné kapacity klientů. Součástí
objektu domova pro seniory bude i třída mateřské školy, která začne fungovat od 1. 9. 2020.
Petr Krčál sdělil, že podkladový materiál je nekompletní, protože zde není řešena problematika
Domova se zvláštním režimem v Břevnici.
Jiří Bína okomentoval podkladový materiál, který obsahuje přehled kapacity domovů pro seniory
a domovů se zvláštním režimem, včetně služeb zařazených do sítě sociálních služeb, ale doposud
nerealizovaných.
Ze zasedání se omluvili a odešli členové komise Miloš Hrůza a Kamil Vejvoda.
Usnesení 016/06/2019/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o zabezpečení péče a dalším rozvoji krajského domova v Havlíčkově Brodě po otevření
nového pavilonu v areálu nemocnice a o perspektivě dalšího využití objektu U Panských a
doporučuje
radě kraje zabývat se efektivitou Domova se zvláštním režimem v Břevnici a v případně
neefektivity zařízení zrušit.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Informace k vývoji financování sociálních služeb v roce 2019
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Na zasedání obdrželi členové komise informační materiály v tištěné podobě.
Jiří Bína uvedl, že systém sociálních služeb se od počátku letošního roku potýká s nedostatkem
přidělených finančních prostředků. Příčinou je navýšení platových tarifů o 7 % místo plánovaných
5 %, navýšení zvláštních příplatků a růst cen energií. Nárůst kapacit nabíhá v letošním roce
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postupně, proto se předpokládaný deficit postupně snižuje. Odbor sociálních věcí zpracoval
návrh, který obsahuje rozdělení částky 53 mil. Kč nově přiznaných rozhodnutím MPSV a 10 mil.
Kč z kapitoly Sociální věci, které byly v lednu letošního roku ponechány nerozdělené. Pro
identifikaci potřeby byli poskytovatelé sociálních služeb vyzváni k zaslání informace, jaký objem
potřebují dofinancovat z prostředků MPSV i kraje. Dalším krokem je převedení služby osobní
asistence, sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi a intervenčního centra do rozšířeného
evropského projektu, díky čemuž je k dispozici dalších 18 mil. Kč na financování 4. čtvrtletí
letošního roku. OSV zjišťoval, zda jsou služby existenčně ohroženy – po úpravě jejich finančních
plánů by došlo k dofinancování z rezervy kraje. Většina z 57 mil. Kč chybí v krajských
příspěvkových organizacích, kde se každoročně schvaluje deficitní rozpočet, který se 3x ročně
projednává a zástupci organizací obhajují potřebu finančních prostředků. U organizací, které kraj
nezřizuje, se nekrytý požadavek na dotaci z kraje pohybuje kolem 5 %, ve výjimečných případech
10 %.
Pavel Franěk podal informaci o dopisu MUDr. Víta Kaňkovského adresovaného radě kraje, ve
kterém žádá o svolání mimořádného zastupitelstva kraje, které by se zabývalo dofinancováním
chybějících 57 mil. Kč.
Materiál informující o potřebě dofinancování sociálních služeb z krajské rezervy bude předložen
na zasedání zastupitelstva kraje dne 5. 11. 2019.
Ze zasedání se omluvil a odešel člen komise Jan Tourek.
Usnesení 017/06/2019/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
individuálně posoudit a projednat potřebu dalšího dofinancování u konkrétních poskytovatelů
sociálních služeb a předložit komplexní návrh řešení i s případnými přesuny finančních prostředků
mezi jednotlivými službami téhož poskytovatele na jednání zastupitelstva kraje dne 5. 11. 2019,
bere na vědomí
dopis MUDr. Víta Kaňkovského adresovaný radě kraje a
nedoporučuje
svolávání mimořádného zastupitelstva kraje.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Diskuze, různé
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na pátek 4. října 2019, od 9.00 hodin, v Domově
pro seniory Koutkova – Kubešova Třebíč.
Termíny dalších zasedání byly stanoveny takto:
- 8. 11. 2019, od 9.00 hodin, v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina,
- 6. 12. 2019, od 9.00 hodin, v Domově pro seniory Mitrov.
7. 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 Dana Vrábelová dne 12. 9. 2019.
Číslo jednací:

KUJI 77364/2019
Číslo stránky

4

