Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 3/2019
konaného dne 5. 4. 2019
Přítomni:
1. Petr Krčál (předseda)

7. Jiří Hormandl

2. Marie Bohuslavová

8. Jan Tourek (místopředseda)

3. Pavla Kučerová

9. Kamil Vejvoda

4. Petr Kotting

10. Drahoslav Oulehla

5. Bohuslav Kocián

11. Milan Mokrý

6. Vítězslav Schrek

12. Jiří Bína (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Petr Běhunek

3. Zdeňka Marková

2. Miloš Hrůza

4. Pavla Krejzlová

Hosté:
1. Pavel Franěk (náměstek hejtmana)
2. Věra Švarcová (OSV)

4. Erika Volavková (OSV)
5. Slávka Dokulilová (KOUS)

3. Roman Sýkora (OSV)

6. Josef Hnik (místostarosta Světlá nad Sázavou)

Program:
1. Zahájení, schválení programu, schválení zápisu, kontrola úkolů
2. Informace o vývoji PPP projektu v Humpolci
3. Posouzení žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
4. Diskuze, různé
5. Závěr
6. Prohlídka areálu Sociálního centra Světlá nad Sázavou
7. Prohlídka ženské věznice ve Světlé nad Sázavou
Jednání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 3/2019 dne
5. 4. 2019 se uskutečnilo jako výjezdní ve Světlé nad Sázavou.
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 zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise
usnášeníschopná. Přednesl návrh programu jednání a předložil podnět na předřazení bodu
č. 3 „Posouzení žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina“ před bod
č. 2. Takto upravený program jednání byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly
vzneseny žádné připomínky a byl 9 hlasy schválen.
Petr Krčál přivítal Jana Tourka, starostu města Světlá nad Sázavou, a Josefa Hnika,
místostarostu města Světlá nad Sázavou. Dále přivítal Pavla Fraňka, náměstka hejtmana pro
oblast sociálních věcí a nestátních neziskových organizací, a Věru Švarcovou, vedoucí odboru
sociálních věcí.
V úvodu poděkoval Janu Tourkovi za uspořádání výjezdního zasedání ve Světlé nad Sázavou.

Petr Krčál provedl rekapitulaci stavu řešení úkolů z minulého jednání komise.
Pavel Franěk uvedl, že v posledním týdnu měsíce června 2019 by měl být v Kraji Vysočina
(26. - 27. června 2019 v Jihlavě) „protidrogový vlak“. Akce by měla být podle informace Petra
Krčála finančně podpořena ze strany ING pojišťovny.
Pavel Franěk informoval o současné situaci ohledně financování sociálních služeb.
Petr Krčál uvedl, že by bylo vhodné oslovit všechny organizace zařazené do Krajské sítě
sociálních služeb Kraje Vysočina i neziskové organizace, aby se obrátily na Ministerstvo práce
a sociálních věcí s tím, že jim finanční prostředky chybí, a že je třeba je dofinancovat. Potřebné
finanční prostředky je třeba získat do června 2019.
V průběhu jednání se dostavil člen komise Vítězslav Schrek.
Usnesení 009/03/2019/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
aby odbor sociálních věcí oslovil všechny organizace zařazené do Krajské sítě sociálních služeb
Kraje Vysočina i neziskové organizace, aby se obrátily na Ministerstvo práce a sociálních věcí
s tím, že jim chybí finanční prostředky, a že je třeba je dofinancovat.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
V době hlasování nebyl přítomen člen komise Jan Tourek.
2. Posouzení žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína sdělil, že zastupitelstvo kraje schválilo Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Na jejich základě rada kraje
každoročně vyhlašuje Výzvu k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb
Kraje Vysočina.
Členové komise diskutovali o přehledu služeb a kapacit, které v uplynulých letech byly zařazeny
do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, ovšem ještě nejsou registrovány, fakticky
služby ještě nejsou provozovány a pro kraj představují finanční závazek do budoucna
(podkladový materiál Kspp-03-2019-03, př. 3).
Členové komise projednali návrh na vyřazení služeb ze sítě – služby, které nebyly dosud
uvedeny do provozu, neprobíhají žádné kroky k jejich realizaci a jejich nositelé nemají zájem na
jejich ponechání v síti (podkladový materiál Kspp-03-2019-03, př. 2). Dále projednali souhrnný
přehled podaných žádostí o zařazení do sítě, s uvedením odhadu maximálních finančních
nároků a se stručným popisem požadavku (podkladový materiál Kspp-03-2019-03, př. 1).
Na základě diskuze bylo k jednotlivým službám vloženo doporučující nebo nedoporučující
stanovisko komise.
Usnesení 010/03/2019/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky rady kraje
schvaluje
stanoviska k žádostem o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle
doplněného materiálu Kspp-03-2019-03, př. 1 s tím, že doporučující stanoviska jsou podmíněna
možností kraje nové kapacity financovat;
doporučuje
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vyřazení sociálních služeb uvedených v materiálu Kspp-03-2019-03, př. 2 z Krajské sítě
sociálních služeb Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Informace o vývoji PPP projektu v Humpolci
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Věra Švarcová uvedla, že Kraj Vysočina uzavřel dne 1. 11. 2016 se společností Rezidence
Humpolec (dále jen „Koncesionář“) Koncesní smlouvu na Projektování, výstavbu, provozování
a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem
Humpolec. Výběr Koncesionáře byl proveden v souladu se zákonem 139/2006 Sb., koncesního
zákona v platném znění, a schválen zastupitelstvem kraje usnesením č. 0495/05/2016/ZK dne
13. 9. 2016. Předmětem Koncesní smlouvy je vybudování nového zařízení z domova pro
seniory a domova se zvláštním režimem s kapacitou maximálně 220 lůžek, v areálu ulice
Lužická v Humpolci. Koncesionář na vlastní účet zrealizuje výstavbu nového zařízení a následně
bude po dobu 25 let poskytovat pobytové sociální služby, za které bude dostávat „služebné“,
jehož součástí je i splátka investice. Veškerý majetek je od začátku koncesní smlouvy pořizován
Koncesionářem do vlastnictví kraje.
Dne 18. 2. 2019 obdržel Kraj od Koncesionáře žádost ve věci možných změn v koncesní
smlouvě, a to:
 změna při způsobu výstavby dotčených objektů (z původního tvaru „H“, ke kterému je již
vydáno stavební povolení, koncesionář navrhuje tvar „Y“, u kterého by muselo být
vydáváno nové stavební povolení);
 změny v harmonogramu plnění ve smyslu sloučení etapizace výstavby;
 úpravy výše služebného a pachtovného o inflaci k datu dokončení výstavby nového
objektu v rámci sloučené etapizace výstavby;
 nahrazení Jistoty v částce 25.000.000,- Kč finanční zárukou;
 další změny převážně technického charakteru, kdy budou do objektu navrhovány
moderní technologie pro snížení energetické náročnosti objektu.
Roman Sýkora podal doplňující informace ohledně ekonomicko-technické analýzy a zajištění
podkladů pro jednání pracovní skupiny, rady kraje a následně zastupitelstva kraje.
Členové komise následně diskutovali o možných rizicích projektu. Vítězslav Schrek uvedl, že by
bylo vhodné, aby členové komise obdrželi bližší informace o tom, jak se změnila technologie
celé stavby. Vera Švarcová sdělila, že lze uspořádat seminář, na kterém by byli členové komise
podrobně informováni o technologických záležitostech.
Usnesení 011/03/2019/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
pokračování v realizaci PPP projektu v Humpolci;
žádá
odbor sociálních věcí o vypracování ekonomicko-právního stanoviska v dodatku smlouvy;
doporučuje
odboru sociálních věcí a radě kraje projednat se společností SeneCura naplňování termínů
výstavby jednotlivých domovů pro seniory zejména ve Žďáru nad Sázavou, Chotěboři a Novém
Městě na Moravě.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
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4. Diskuze, různé
Pavel Franěk uvedl, že je vypsáno výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Psychocentra –
manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Požádal, zda by mohla
sociální komise nominovat některého z členů do výběrové komise.
Usnesení 012/03/2019/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
nominuje
do výběrové komise na výběr ředitele/ředitelky Psychocentra – manželské a rodinné poradny
Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, člena Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky
Rady Kraje Vysočina Vítězslava Schreka.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na pátek 3. května 2019, od 9.00 hodin.
5. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil oficiální část jednání.
6. Prohlídka areálu Sociálního centra Světlá nad Sázavou
Přítomné přivítala ředitelka sociálního centra Kateřina Klementová. Pro členy a hosty komise
byla připravena prohlídka areálu Sociálního centra města Světlá nad Sázavou.
7. Prohlídka ženské věznice ve Světlé nad Sázavou
Přítomné přivítala ředitelka věznice Monika Myšičková.
Pro členy a hosty komise byla připravena prezentace, kterou Monika Myšičková podrobně
okomentovala. Členové a hosté komise moli prohlédnout prostory ženské věznice.
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 15. 4. 2019.

Číslo jednací:

KUJI 30447/2019
Číslo stránky

4

