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Sociální komise 
Rady Jihočeského kraje 

Vyřizuje: Bc. Pavla Paroubková, tel. 386720463, e-mail: paroubkova@kraj-jihocesky.cz 

 

      České Budějovice, dne 18. 1. 2023 

 

Zápis č. 15/2023 
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 17. 1. 2023 od 15:00 hod. 

  

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

                 členové komise :   Mgr. Tomáš Chovanec  

   doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová  

                                               Mgr. Bronislava Šimsová    

   Dana Tobiášková 

 

On-line připojení:   Ing. Jaroslava Martanová- připojena v 15:18 hodin 

  Hana Dufková Spoladore  

  Mgr. Jusúf Traore 

 

Omluveni:                  Mgr. Věra Korčaková  

  Ing. Miroslav Nosek 

  Jaroslava Sýkorová  

                                      

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

                         

s tímto programem: 

1. Schválení programu 15. jednání SOK -  (R. Huneš) 

2. Schválení zápisu a usnesení z 14. jednání SOK – (R. Huneš) 

3. Financování sociálních služeb v Jihočeském kraji - návrh na rozdělení dotace MPSV 

dle z. c. 108/2006 Sb., o sociálních službách (L. Kozlová) 

4. Stanovení termínů jednání SOK ve 2. čtvrtletí roku 2023 (R. Huneš) 

5. Návrhy témat pro jednání komise v r. 2023 – (R. Huneš) 

6. Různé 
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1. Schválení programu na 15. jednání komise 

Předseda přivítal přítomné členy komise i hosty. Konstatoval, že členů sociální komise (dále 

jen SOK) je 5 přítomno, připojeni on-line jsou 3 a 3 členové jsou omluveni zcela.    

SOK je usnášení schopná v počtu 8 členů. 

Poté vyzval přítomné k případnému doplnění či námitkám programu. 

Protože žádné připomínky nebyly vzneseny, nechal o programu jednání hlasovat. 

 

U s n e s e n í  č. 1/2023/SOK – 15 

Sociální komise Rady Jihočeského kraje   

      schvaluje  

      program pro 15. jednání sociální komise. 

      Hlasování: 7/0/0 

      Usnesení bylo přijato. 

 

2. Schválení zápisu a usnesení z 14. jednání SOK 

Předseda vyzval členy komise k připomínkám zápisu z 14. jednání SOK. Protože žádné 

připomínky nebyly vzneseny, nechal o tomto bodu hlasovat. 

 

U s n e s e n í  č. 2/2023/SOK – 15 

Sociální komise Rady Jihočeského kraje   

schvaluje  

zápis z 14. jednání komise. 

Hlasování: 7/0/0 

      Usnesení bylo přijato. 

 

3. Financování sociálních služeb v Jihočeském kraji - návrh na rozdělení dotace MPSV 

dle z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

L. Kozlová – seznámila přítomné s rozdělením dotace v oblasti sociálních služeb. Rozděleno 

bylo 1,656 miliardy Kč pro Jihočeský kraj. Dotace se poskytuje ze státního rozpočtu účelově 

určená dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále MPSV) na financování běžných 

výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb. Výše dotace pro jednotlivé kraje je 

stanovena ve výši procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků 

vyčleněných ve státním rozpočtu v kapitole MPSV na podporu sociálních služeb pro příslušný 

rozpočtový rok; výše procentního podílu každého kraje je uvedena v příloze k zákonu o 

sociálních službách. 

Pro Jihočeský kraj byl oproti roku 2022 nárůst o téměř 180 mil. Kč. Připomněla, že do poměru 

k uvedenému navýšení se musí přidat i to, že oproti roku 2022 se navýšilo k financování 

dalších 125 lůžek v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem, chráněném 
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bydlení a odlehčovacích službách a 23 úvazků navíc u terénních a ambulantních služeb. 

Celkové náklady rozšíření sítě jsou ve výši cca 47 mil Kč. Tzn. že navýšení dotace je ve výši 

cca 133 mil Kč. Rozdělení dotačních příspěvků pro sociální služby bylo schváleno Dotační 

komisí, která je sestavena z jednotlivých zástupců každé politické strany či hnutí. Žádost o 

dotaci podalo 140 poskytovatelů sociálních služeb pro 316 sociálních služeb.  

R. Huneš – vyzval přítomné k diskusi. 

B. Šimsová – měla dotaz, zda probíhá něco nového okolo stavby v Dolním areálu Nemocnice 

České Budějovice v sociální oblasti.  

L. Kozlová – informovala, že je zpracovaná studie a probíhá výběrové řízení na zpracovatele 

kompletní projektové dokumentace.  

T. Chovanec – Dotační komise je složena pouze ze zástupců politických stran. Bylo by možné, 

aby Sociální komise delegovala zástupce do Dotační komise,  

 J. Traore – souhlasí s panem T. Chovancem, ale domnívá se, že procesu to nepomůže. Sám 

je členem Dotační komise.   

J. Martanová – je také součástí Dotační komise za sociální služby. Navrhuje pozvat na příští 

sociální komisi někoho, kdo připravuje podklady pro dotace, aby vysvětlil základní principy a 

způsob hodnocení. 

R. Huneš – souhlasil s návrhem paní J. Martanové. Navrhuje pozvat odboru OSOV pana Ing. 

J. Pavlíčka. 

J. Martanová – za ta léta byl systém propracován, byl vytvořen systém přidělování dotace a 

SOK by mohla být seznámena s metodikou, jak je k tomu přistupováno. 

T. Chovanec – jde mu o to, aby formálně byla Sociální komise přičleněna k Dotační komisi a 

měla zde 1 zástupce, který by odborně přistoupil k rozdělování dotací. Tento způsob navrhuje 

pro příští volební období, jelikož nyní jsou v Dotační komisi 3 zástupci z SOK. 

R. Huneš – souhlasil s návrhem pana T. Chovance.  

Dufková – měla dotaz ohledně financování z MPSV, zda by bylo možné navýšit v jižních 

Čechách koeficient podle kterého se rozděluje dotace do jednotlivých krajů.  

L. Kozlová – toto téma bylo projednáváno na Asociaci krajů v Sociální komisi, ale nebylo to 

schváleno.   

R. Huneš – shrnul diskusi. Ti, kteří budou v Sociální komisi v příštím volebním období, tak 

budou iniciovat, aby SOK měla bez ohledu na politickou reprezentaci vždy alespoň 1 člena 

v Dotační komisi. Téma na příští jednání, zda by bylo možné zajistit z odboru OSOV prezentaci 

principy rozdělování dotace. L. Kozlová, přislíbila účast Ing. J. Pavlíčka, který dotace přímo 

zpracovává. SOK vyslechla prezentaci L. Kozlové a k danému tématu diskutovala. Diskuse 

byla ukončena všeobecným souhlasem a vzala veškeré informace od L. Kozlové na vědomí.   
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4. Stanovení termínů jednání SOK ve 2. čtvrtletí roku 2023 

R. Huneš - seznámil členy komise se schválenými termíny pro schůze RK pro II. čtvrtletí roku 

2023 a předložil termíny pro jednání SOK a to: 18. 4. a 30. 5. 

 

U s n e s e n í  č. 3/2023/SOK – 15 

Sociální komise Rady Jihočeského kraje   

souhlasí 

s navrženými termíny schůzí SOK pro II. čvrtletí roku 2023. 

Hlasování: 7/0/1 

Usnesení bylo přijato. 

 

5. Návrhy témat pro jednání komise v r. 2023 

R. Huneš – vyzval členy SOK, aby do 25.1.2023 zaslali paní tajemnici návrhy témat 

k projednání SOK v roce 2023. Některá témata byla již zmiňována – Krizové bydlení a 

Dostupnost zdravotnických služeb pro osoby v krizi, Protidrogová problematika – zmapování 

situace, Informace ohledně služeb v kraji a financování,  

SOK navrhuje zařadit na další jednání SOK Vyhodnocení programu „My v tom Jihočechy 

nenecháme I. a II.“.  

J. Traore – navrhuje pozvat pana Neruda – ohledně drogové scény. 

J. Martanová – navrhuje pozvat pana K. Podzimka z PREVENT 99 z. ú. 

 

6. Různé 

K. Kotrbová – informovala o aktuální epidemiologické situaci. Výskyt onemocnění Covid 19  je 

velmi nízký. Zvýšila se epidemie chřipky a akutních respiračních onemocnění, přesto podle 

čísel dochází k poklesu v jižních Čechách, ale stále je překročen epidemický práh. Stále jsou 

nejvíce zasažené hlavně malé děti. Velké obavy jsou, aby jedna vlna chřipky, která byla dlouhá 

a vysoká nebyla nahrazena druhou chřipkovou vlnou, ale zatím se to nejeví. Doporučila 

očkování proti chřipce. Epidemie nadále trvá, ale dochází k poklesu. Dále velkou hrozbou je 

ptačí chřipka. Vyskytuje se H5, která je riziková pro člověka, jedná se o přenosné onemocnění. 

Je zde vysoká úmrtnost.  

Na otázky odpovídala K. Kotrbová.. 

  

 Závěr: R. Huneš poděkoval všem členům za účast. Upozornil na termín příštího jednání 

komise, kterým je 14. únor 2023.  

 

Jednání bylo ukončeno v 16:30 hodin. 

Zapsala: Bc. Pavla Paroubková       

Schválil:  PhDr. Robert Huneš, MBA 


