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Sociální komise 
                                                                               Rady Jihočeského kraje 

Vyřizuje: Mirka Bodláková, tel. 386720463, e-mail: bodlakova@kraj-jihocesky.cz 

 

 

       České Budějovice, dne 5. 10. 2022 

 

Zápis č. 12/2022 

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 4. 10. 2022 od 15:00 hod. 
  

 

Přítomni: předseda komise – PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA 

                 členové komise –  Jaroslava Sýkorová, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Věra Korčaková,           

                                               doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Dana Tobiášková 

On-line připojení:  Ing. Miroslav Nosek, Mgr. Jusúf Traore, Hana Dufková Spoladore,  

                                     Mgr. Tomáš Chovanec,  Mgr. Bronislava Šimsová    

Hosté:         doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.– náměstkyně hejtmana pro sociální oblast JčK  

                               

 

s tímto programem: 
1. Schválení programu 12. jednání SOK -  (R. Huneš) 

2. Schválení zápisu a usnesení z 11. jednání SOK – (R. Huneš) 

3. Aktuální situace v PO (příspěvkových organizacích) poskytovatelů sociálních služeb (L. Kozlová) 
4. Dofinancování sociálních služeb v roce 2022 (L. Kozlová) 
5. Budoucnost areálu bývalé vojenské nemocnice v Českých Budějovicích (L. Kozlová, R. Huneš) 
6. Různé 

 

1. Schválení programu na 12. jednání komise 
Předseda přivítal přítomné členy komise i hosty. Konstatoval, že členů sociální komise (dále jen SOK) 
je přítomno 3, připojeni on-line jsou 4 a jeden člen je omluven pro pozdější on-line připojení. Pro pozdější 
příchod jsou omluveny tři členky komise.  
SOK je usnášení schopná v počtu 7 členů. 
Poté vyzval přítomné k případnému doplnění či námitkám programu. 
Protože žádné připomínky nebyly vzneseny, nechal o programu jednání hlasovat. 
Sociální komise Rady Jihočeského kraje   

       schvaluje  
       program pro 12. jednání sociální komise. 

       Hlasování: 7/0/0 

       17/2022/SOK – 12 

 
 
      2. Schválení zápisu a usnesení z 11. jednání SOK 

Předseda vyzval členy komise k připomínkám zápisu z 11. jednání SOK. Protože žádné připomínky 
nebyly vzneseny, nechal o tomto bodu hlasovat. 
Sociální komise Rady Jihočeského kraje   
schvaluje  
zápis z 11. jednání komise. 
Hlasování: 6/0/0 

      18/2022/SOK – 12 
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      3. Aktuální situace v PO (příspěvkových organizacích) poskytovatelů sociálních služeb 
L. Kozlová – uvedla, že v rámci zefektivnění aktuální situace PO ve financování, ustoupila od zažitého 
systému financování a změnila ho tak, aby byl co nejvíce transparentní, efektivní a to nejen v čerpání, 
ale i v používání finančních prostředků se zacílením na zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb 
klientům. Celou změnu projednala s panem náměstkem pro ekonomickou oblast a panem hejtmanem. 
Poté s touto změnou seznámila ředitele všech krajských PO a v současné době se dostavují již 
výsledky, kdy je vidět, že hlavně precizním hospodařením PO a efektivním použití finančních prostředků 
je dosahováno v některých organizacích finančních úspor.  
Dále informovala členy komise o okolnostech, které vedly v některých PO i k personálním změnám. 
R. Huneš souhlasí s postupem řešení L. Kozlové a vyzval přítomné k diskuzi. 
R. Huneš přivítal členy, kteří byli omluveni pro pozdější příchod nebo on-line připojení a konstatoval, 
že komise je usnášení schopná v počtu 9 členů. 
Protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal o tomto bodu hlasovat. 
Sociální komise Rady Jihočeského kraje   
bere na vědomí  
ústní informaci náměstkyně Kozlové o aktuální situaci v PO Jihočeského kraje.   
Hlasování: 9/0/0 

      19/2022/SOK – 12 
 
 
4.  Dofinancování sociálních služeb v roce 2022  
L. Kozlová – v důsledku toho, že poskytovatelé SS (sociálních služeb) byly v souvislosti se svými  
žádostmi výrazně zkráceni na požadovaných financích, požádaly kraje MPSV o navýšení. MPSV krajům 
vyhovělo a v měsíci srpnu rozhodlo o celorepublikovém dofinancování sociálních služeb, což pro 
Jihočeský kraj znamená částku ve výši 189 460 000,- Kč. Tato částka byla rozdělena mezi 262 
sociálních služeb. K tomu dodává, že Jihočeský kraj má celkem 360 sociálních služeb a z těch si skoro 
100 o dofinancování vůbec nezažádalo. Jinak všem jihočeským žadatelům bylo vyhověno a budou 
dofinancováni. 
Nakonec doplnila důležitou informaci z MPSV a to, že ministr slíbil navýšení finančních prostředků pro 
sociální služby na rok 2023. 
V diskuzi pak společně s R. Hunešem apelovali na přítomné, že je nutné se do budoucna zamyslet nad 
problémem umístnění seniorů s nízkým finančním příjmem, kteří nedosáhnou na umístnění v sociálních 
zařízeních. Zmínili určitou možnost výstavby domovů pro seniory s poskytováním základní péče, na 
které by finančně mohli dosáhnout.  
Sociální komise Rady Jihočeského kraje   

       bere na vědomí 
informaci o dofinancování sociálních služeb v roce 2022. 

       Hlasování: 9/0/0  
       20/2022/SOK – 12 
 
       5.  Budoucnost areálu bývalé vojenské nemocnice v Českých Budějovicích 
       L. Kozlová –  zhodnotila současnou neutěšenou situaci pro umístnění osob s neurodegenerativním 

onemocněním, kdy například mladý člověk ve věku 30 let onemocní Parkinsonovou chorobou a jeho 
rodina řeší jeho umístnění v nějakém sociálním zařízení.  

      V celé ČR není žádné vyhovující zařízení - centrum pro tyto osoby s neurodegenerativním onemocnění. 
Proto společně s panem hejtmanem došli k myšlence nového využití dolního areálu Nemocnice České 
Budějovice a nechali panem architektem Zemenem zpracovat ověřovací objemovou studii využitelnosti 
tohoto areálu. Studie byla předložena včetně základní výkresové dokumentace Radě Jihočeského kraje 
a následně i zastupitelstvu k připomínkám a případnému odsouhlasení. Oba orgány kraje s předloženou 
studií souhlasily. V současné době je vypsáno VŘ na dodavatele projektové dokumentace a pokud bude 
všechno v pořádku dle plánovaných termínů jednotlivých etap zpracování, pak koncem roku 2023, 
nejpozději začátkem roku následujícího by se mělo začít stavět. 

       L. Kozlová promítla předmětnou studii přítomným a doplnila podrobným výkladem. 
Po ukončení diskuze nechal předseda komise hlasovat. 

      Sociální komise Rady Jihočeského kraje 
      bere na vědomí 
      informace o záměru kraje k novému využití dolního areálu českobudějovické nemocnice.   
      Hlasování: 9/0/0  
      21/2022/SOK – 12 
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      R. Huneš přivítal posledního omluveného člena SOK, který využil připojení on-line a zároveň omluvil 
členku, J. Martanovou, která pro velké pracovní vytížení se musela odebrat na další jednání. Komise 
je usnášení schopná v počtu 9. 

 
      6. Různé  -  K. Kotrbová podala všem přítomným pravidelný podrobný report o vývoji onemocnění 

Covid 19 v Jihočeském kraji i celorepublikově.  Výklad doložila konkrétními čísly, prezentované 
grafem, které byly promítány v sále a budou nedílnou součástí zápisu. Údaje jsou porovnány s údaji v 
období předešlého roku. Upozornila, že ČR má sice protiepidemiologická opatření, bohužel je ale 
nevyužívá a proto je zde nebezpečí nekontrolovaného výskytu nárůstu onemocnění Covid 19. 
Do diskuze se zapojila většina členů komise. Na otázky odpovídala K. Kotrbová. 
Sociální komise Rady Jihočeského kraje 
bere na vědomí 

       informace o zhoršující se situaci ve výskytu onemocnění Covid 19.  
Hlasování: 9/0/0  
22/2022/SOK – 12 
 
 
Závěr: R. Huneš poděkoval všem členům za aktivní účast a připomněl termín dalšího jednání,  
8. listopadu 2022, opět od 15 hodin. 
 
Jednání bylo ukončeno v 16:45 hodin. 
 

      Zapsala: Mirka Bodláková 
      Schválil:  PhDr. Robert Huneš, MBA 


