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

České Budějovice, dne 8. 6. 2022

Zápis č. 11/2022
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 7. 6. 2022 od 15:00 hod.

Přítomni: předseda komise – PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA
členové komise – Jaroslava Sýkorová, Ing. Jaroslava Martanová, Hana Dufková
Spoladore, Mgr. Tomáš Chovanec, Mgr. Bronislava Šimsová,
Dana Tobiášková
On-line připojených: Ing. Miroslav Nosek, Mgr. Jusúf Traore, Mgr. Věra Korčaková
Omluveni: doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.
Hosté:
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.– náměstkyně hejtmana pro sociální oblast JK
Mgr. Monika Hanzelyová – OSOV, Mgr. Iva Divoká – OSOV, KÚ ČB
Ing. J. Pupíková – NRZP JčK
s tímto programem:
1. Schválení programu 11. jednání SOK - (R. Huneš)
2. Schválení zápisu a usnesení z 10. jednání SOK – (R. Huneš)
3. Návrh termínů jednání SOK na II. pololetí 2022
4. Aktuální změny u sociálních služeb zařazených do základní sítě v Jihočeském kraji na období
2022 - 2024 (M. Hanzelyová)
5. Projednání Hodnotící zprávy plnění Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se
zdravotním postižením 2018-2021 ( KPVP) – (I. Divoká)
6. Různé

1. Schválení programu na 11. jednání komise
Předseda přivítal přítomné členy komise i hosty. Konstatoval, že členů sociální komise (dále jen SOK)
je přítomno 6, jeden člen je omluven z celého jednání, 3 členové jsou připojeni on-line a jeden člen je
omluven pro pozdější příchod.
SOK je usnášení schopná v počtu 9 členů.
Předseda podal návrh na změnu programu v bodě č. 3, a to z důvodu nepřítomnosti K. Kotrbová, která
měla podat k původně plánovanému tématu patřičné informace. Předseda navrhuje změnu na téma:
Návrh termínů jednání SOK na II. pololetí 2022.
Protože žádné připomínky nebyly vzneseny, nechal o programu jednání hlasovat v upravené verzi:
Sociální komise Rady Jihočeského kraje
schvaluje
program pro 11. jednání sociální komise, včetně změny názvu bodu č. 3: Návrh termínů jednání SOK
na II. pololetí 2022.
Hlasování: 9/0/0
12/2022/SOK – 11
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2. Schválení zápisu a usnesení z 10. jednání SOK
Předseda vyzval členy komise k připomínkám zápisu z 10. jednání SOK. Protože žádné připomínky
nebyly vzneseny, nechal o tomto bodu hlasovat.
Sociální komise Rady Jihočeského kraje
schvaluje
zápis z 10. jednání komise.
Hlasování: 9/0/0
13/2022/SOK – 11
3. Návrh termínů jednání SOK na II. pololetí 2022
Předseda předložil návrh termínů pro další jednání sociální komise ve II. pololetí roku 2022 takto: 4.
října, 8. listopadu a 6. prosince.
Zároveň upozornil členy, že v případě nutnosti projednání a vydání stanoviska za SOK k naléhavému
materiálu může předseda komise svolat jednání SOK i mimo tyto termíny.
Protože nebyly vzneseny žádné připomínky, nechal o tomto bodu hlasovat.
Sociální komise Rady Jihočeského kraje
schvaluje
navržené termíny jednání pro SOK na II. pololetí 2022 a to: 4. října, 8. listopadu a 6 prosince roku
2022.
Hlasování: 9/0/0
14/2022/SOK – 11
4. Aktuální změny u sociálních služeb zařazených do základní sítě v Jihočeském kraji na období
2022–2024
M. Hanzelyová představila členům komise předložený materiál. Kromě připomenutí všeobecných
důvodů a podmínek, za kterých vznikl Střednědobý plán sociálních služeb Jihočeského kraje na
období 2022–2024 (dále jen SPRSS) uvedla, že v rámci plánování sociálních služeb na krajské úrovni
byla na základě spolupráce mezi krajem a poskytovateli navržena síť sociálních služeb na území
Jihočeského kraje, která se pravidelně každý rok aktualizuje podle požadavků nově vzniklých
poskytovatelů.
Pokračovala informací z dubna letošního roku, kdy byl vyhlášen Krajský dotační program na podporu
sociálních služeb pro rok 2022 (dále jen program). V rámci tohoto programu bylo Opatření 3A
zaměřeno na podporu rozvoje vybraných druhů sociálních služeb, vždy pro určitou cílovou skupinu dle
SPRSS.
Celkem bylo podáno 9 žádostí poskytovatelů sociálních služeb. Jedna žádost nesplnila podmínky a u
dalších 8 proběhlo formální i věcné hodnocení. Další dvě žádosti se týkaly změny v zařazení do
základní sítě sociálních služeb na rok 2022. Dne 24. 5. 2022 projednala návrh aktualizace základní
sítě Krajská koordinační skupina a ke každé žádosti vydala stanovisko. Na základě toho OSOV
zapracoval návrh Aktualizace základní sítě sociálních služeb v JčK na období 2022-2024 k projednání
v orgánech samosprávy kraje. Dne 2. 6. 2022 byl tento materiál radou kraje doporučen ke schválení
zastupitelstvu, které bude zasedat dne 16. 6. 2022.
K tomuto bodu následovala krátká diskuze.
Sociální komise Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o aktualizací základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2022-2024.
Hlasování: 9/0/0
15/2022/SOK – 11
5. Projednání Hodnotící zprávy plnění Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se
zdravotním postižením 2018-2021 ( KPVP)
L. Kozlová – podala informaci o zájmu spolku, který sdružuje osoby s tělesným postižením na aktivní
spolupráci při tvorbě příštího KPVP.
J. Pupíková – stručně seznámila přítomné s posláním a opatřeními KPVP. Představila hodnotící
zprávu o plnění opatření KPVP za rok 2021, kde upozornila na aktivity, které se podařilo naplnit i na
aktivity, které se uskutečnit nepodařilo. Dále podala informaci o schváleném KPVP na období 20222025.
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R. Huneš – dotaz na důvod nesplnění opatření, které se vztahovalo k zajištění metodické, konzultační
a koordinační činnosti pro stavebníky, projektanty a pracovníky stavebních úřadů v oblasti
bezbariérovosti.
J. Pupíková odpověděla, že garantem této aktivity je příslušný odbor KÚ a jelikož do období plnění
KPVP významně zasáhla pandemie COVID-19, tato aktivita nebyla realizovaná.
V probíhající diskusi se dostavil T. Chovanec, který byl omluven pro pozdější příchod z důvodu
velkého pracovního vytížení – příchod 15:50h. Předseda konstatoval, že komise je usnášení schopní
v počtu 10 členů.
Po ukončení diskuse nechal předseda komise hlasovat.
Sociální komise Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
informace o výsledcích Hodnotící zprávy plnění KPVP, včetně doporučení na zlepšení propagace
sportovních aktivit, pořádaných pro osoby se zdravotním postižením v Jihočeském kraji.
Hlasování: 10/0/0
16/2022/SOK – 11
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,
4. října 2022, opět od 15 hodin.
Jednání bylo ukončeno v 16:00 hodin.
Zapsala: Mirka Bodláková
Schválil: PhDr. Robert Huneš, MBA
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