Sociální komise
Rady Jihočeského kraje
Vyřizuje: Mirka Bodláková, tel. 386720463, e-mail: bodlakova@kraj-jihocesky.cz

České Budějovice, dne 20.04.2022

Zápis č. 10/2022
z jednání Sociální komise Rady Jihočeského kraje, které se konalo v zasedací místnosti, č. dv. 2010,
II. patro, budova Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice
dne 19.04. 2022 od 15:00 hod.

Přítomni: předseda komise – PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA
členové komise – doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Jaroslava Sýkorová, Hana Dufková
Spoladore, Dana Tobiášková, Mgr. Jusúf Traore,
Mgr. Bronislava Šimsová
On-line připojených: Ing. Miroslav Nosek, Mgr. Věra Korčaková, Ing. Jaroslava Martanová
Omluveni: Mgr. Tomáš Chovanec
Hosté:
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.– náměstkyně hejtmana pro sociální oblast, Mgr.
Pavla Doubková - vedoucí odboru OSOV, Mgr. Monika Hanzelyová - OSOV
s tímto programem:
1. Schválení programu 10. jednání SOK - (R. Huneš)
2. Schválení zápisu a usnesení z 9. jednání SOK – (R. Huneš)
3. Covid 19 – aktuální informace ( K. Kotrbová)
4. Akční plán SPRSS Jihočeského kraje pro rok 2023 – informace o připravovaném veřejném
připomínkování (po KKS, která proběhne dne 12. 4. 2022, bude zaslán po dopracování změn
materiál členům soc. komise, tedy 14. 4. 2022) – M. Hanzelyová
5. Aktuální změny u sociálních služeb zařazených do základní sítě v Jihočeském kraji na období
2022-2024 – informace (podklady pro jednání ZK budou členům soc. komise zaslány do 14. 4.
2022) – M. Hanzelyová
6. Různé
1. Schválení programu na 10. jednání komise
Předseda přivítal přítomné členy komise i hosty. Konstatoval, že členů sociální komise (dále jen SOK)
je přítomno 5, dva členové jsou připojeni on-line, jedna členka je omluvena pro pozdější on-line
připojení, dva členové jsou omluveni pro pozdější příchod a jeden je omluven z celého jednání.
SOK je usnášení schopná v počtu 7 členů.
Poté vyzval členy komise k připomínkám a doplnění programu. Protože žádné připomínky nebyly,
nechal o programu jednání hlasovat:
Sociální komise Rady Jihočeského kraje
schvaluje
program pro 10. jednání sociální komise.
Hlasování: 7/0/0
8/2022/SOK – 10
2. Schválení zápisu a usnesení z 9. jednání SOK
Předseda vyzval členy komise k připomínkám, k doplnění nebo změně v zápise z 9. jednání SOK.
Protože žádné připomínky nebyly vzneseny, nechal o tomto bodu hlasovat.
Sociální komise Rady Jihočeského kraje
schvaluje
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zápis z 9. jednání komise.
Hlasování: 7/0/0
9/2022/SOK – 10
V 15:13 hod. se připojila k on-line jednání členka V. Korčaková a v 15:15 hod. se dostavila B. Šimsová
a J. Traore.
3. Covid 19 – aktuální informace
K. Kotrbová podala všem přítomným pravidelný podrobný report o vývoji epidemie Covid 19
v Jihočeském kraji. Výklad doložila konkrétními čísly, prezentované grafem, které byly promítány
v sále a budou nedílnou součástí zápisu. Údaje jsou porovnány s údaji v témže měsíci předešlého
roku. Dodala, že uvedená čísla nejsou však 100 %, neboť zanikla povinnost testovací i ohlašovací.
Sousta lidí je pak zařazena do akutních respiračních onemocnění. Paní ředitelka navázala na
proočkovanost populace a zdůraznila proč je nutné naočkovat co nejvíce dětí i dospělých.
Nakonec se věnovala i testování, ochraně proti nakažení i šíření tohoto onemocnění a kvalitě
ochranných prostředků. Zmínila čísla hospitalizace nakažených coronavirem a pokračovala
rozvolňovacími opatřeními. Pozornost věnovala dále prognóze očekávaného výskytu onemocnění
v letních a následně poté i podzimních měsících. Upozornila, že je nutné se připravit na výskyt většího
počtu onemocnění dětí na letních táborech a připravit se na tuto situaci dopředu.
K. Kotrbová informovala přítomné, že ochrana dýchacích cest byla zrušena v hromadných dopravních
prostředcích a uvažuje se, že bude od května t.r. zrušena tato povinnost i nemocnicích a sociálních
zařízení.
Následovala rozsáhlá diskuze všech přítomných i on-line připojených. Na otázky odpovídala K.
Kotrbová.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
4. Akční plán SPRSS Jihočeského kraje pro rok 2023 – informace o připravovaném veřejném
připomínkování
M. Hanzelyová představila členům komise předložený materiál. Uvedla, že předložený akční plán
navazuje na střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, byl schválen zastupitelstvem vloni v měsíci
červnu a je platný 3 roky.
Při zpracování Akčního plánu SPRSS JčK pro rok 2023 vycházel OSOV z veškerých dostupných
informací, a také z podnětů od poskytovatelů sociálních služeb. Shrnula účel a obsah tohoto
předloženého materiálu.
M. Hanzelyová informovala přítomné, že materiál byl minulý týden projednán na KKS a od 13.04.2022
je zveřejněn na Sociálním portálu JčK, kde jej může veřejnost shlédnout a připomínkovat. K tomu
účelu je přiložen formulář. Případné připomínky k dokumentu lze do 30.04.2022 zaslat elektronickou
cestou na adresu planovani@kraj-jihocesky.cz. Materiál obdrželi členové SOK i přizvaní hosté
elektronickou poštou společně s pozvánkou a programem.
L. Kozlová doplnila technickou poznámku, týkající se zpracování akčního plánu, kdy se na tvorbě
podílí pracovní skupiny, které úzce spolupracují s poskytovateli sociálních služeb a jejich podněty jsou
pak zapracovány.
K tomuto bodu následovala diskuze.
Sociální komise Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
informace
o veřejném připomínkování Akčního plánu SPRSS Jihočeského kraje pro rok 2023.
Hlasování: 10/0/0
10/2022/SOK – 10
5. Aktuální změny u sociálních služeb zařazených do základní sítě v Jihočeském kraji na období
2022-2024 – informace
M. Hanzelyová uvedla, že poskytovatelé sociálních služeb měly možnost na podzim minulého roku
požádat o zařazení sociálních služeb do základní sítě v Jihočeském kraji na roky 2022 až 2024. Ti,
kteří vyhověli všem předepsaným požadavkům, obdrželi na přelomu roku 2021 a 2022 Pověření.
V březnu 2022 obdržel kraj žádosti dvou poskytovatelů sociálních služeb o mimořádné zařazení do
základní sítě v JčK. Důvodem je ukončení poskytování sociálních služeb subjekty AC Facility, s.r.o. a
Alzheimercentrum Prácheň z.ú. Dané společnosti převádějí svou činnost v sociálních službách na
nové poskytovatele, a to pobytové služby na společnost ALZHEIMER HOME z.ú., pečovatelskou
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službu na společnost SENIOR HOME GROUP s.r.o. od 1. 5. 2022... Tyto mimořádné změny
zpracoval OSOV do materiálu, který se předkládá tento týden ke schválení zastupitelům kraje.
Materiál obdrželi všichni členové komise společně s programem elektronickou poštou.
Po ukončení diskuze, kdy na otázky odpovídaly M. Hanzelyová a L. Kozlová, nechal předseda
komise hlasovat.
Sociální komise Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
aktuální změny u sociálních služeb zařazených do základní sítě v Jihočeském kraji na období 20222024.
Hlasování: 10/0/0
11/2022/SOK – 10
6. Různé - protože byla diskuze vedena v průběhu jednání ke každému jednotlivému bodu, nepřihlásil
se nikdo k další k nové diskuzi.
Závěr: R. Huneš poděkoval všem členům za aktivní účast a připomněl termín dalšího jednání,
7. června 2022, opět od 15 hodin.
Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin.
Zapsala: Mirka Bodláková
Schválil: PhDr. Robert Huneš, MBA
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