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Sociální komise 

 Rady Jihočeského kraje  
        Vyřizuje: Mirka Bodláková, tel. 386 720 463, e-mail.: bodlakova@kraj-jihocesky.cz 
 

 

              

 

  

ZÁPIS Č. 1 
 

z jednání Sociální komise Rady Jihočeského kraje, které se konalo on-line v aplikaci MS Teams 

dne 19. ledna 2021 od 14:00 hodin 

 

 

 
Přítomni: PhDr. Robert Huneš, MBA  

Dana Tobiášková 
Mgr. Tomáš Chovanec 
Mgr. Jusuf Traore, DiS. 
Hana Dufková Spoladore 
Ing. Miroslav Nosek  
Mgr. et. Bc. Bronislava Šimsová 
Jaroslava Sýkorová 

 
     
Omluveni: Mgr. Věra Korčaková 

       Ing. Jaroslava Martanová 
       doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D. 

 
Přizváni: doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro sociální oblast, 

vědu a výzkum, e-government 
              Mgr. Pavla Doubková, vedoucí OSOV  
    Ing. Jana Holická, OSOV 
    Mgr. Monika Hanzelyová, OSOV 
      

 
 

Program jednání: 

 

1. Představení členů komise  

2. Informace o dotačních programech pro r. 2021 (Mgr. P. Doubková) 

3. Informace o rozpočtu JčK pro oblast sociálních věcí (Mgr. P. Doubková) 

4. Jednací řád komisí RK – připomínky  

5. Statut Krajské koordinační skupiny – připomínky  

6. Plán/termíny jednání komise v r. 2021  

7. Návrhy témat agendy sociální komise na r. 2021  

8. Různé 

 

Jednání zahájil a řídil předseda komise PhDr. Robert Huneš, MBA. Konstatoval přítomnost 8 členů, komise 

je usnášeníschopná. Program jednání byl přítomnými schválen v navrženém znění. 
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1. Představení členů komise   

Vzhledem k tomu, že se jedná o první jednání komise, vyzval R. Huneš přítomné členy a přizvané hosty ke 

stručnému představení. 

2. Plán/termíny jednání komise v r. 2021  

L. Kozlová – ponechává návrh termínů jednání a jejich četnost v kompetenci členům komise, časově se 

přizpůsobí, doporučuje zohlednit plánované termíny RK a ZK. 

P. Doubková – poskytla informaci o termínech jednání ZK v 1. pololetí 2021. 

R. Huneš – po diskusi členů o jejich časových možnostech a preferencích navrhl jednání komise na přelom 

února/března 2021 a na začátek května 2021. Další termíny budou stanoveny operativně podle potřeby a 

aktuálnosti řešených témat.  

Všichni přítomní s návrhem souhlasili. Termíny a místo jednání komise na přelomu února/března 2021 a na 

začátku května 2021 budou upřesněny a v předstihu členům rozeslány. 

 

3. Informace o dotačních programech pro r. 2021  

L. Kozlová informovala komisi o dotačních programech v sociální oblasti pro rok 2021. Informace rozdělila 

do 2 částí:  

a) prostředky z MPSV, které JčK přerozděluje na základě vlastní metodiky schválené ZK poskytovatelům 

sociálních služeb. Je dodržován rovný přístup ke všem poskytovatelům bez ohledu na právní subjektivitu či 

zřizovatele. Výše dotace MPSV pro JčK je dána výší procentního podílu na celkovém ročním objemu 

finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu soc. služeb pro r. 2021; výše podílu 

6,67 % pro JčK je uvedena v příloze zákona o sociálních službách. Dotace bude poskytnuta 135 žadatelům 

na 287 sociálních služeb. 

Dne 13. 1. 2021 proběhlo jednání dotační komise – návrh rozdělení byl jednohlasně schválen. MPSV zčásti 

akceptovalo navýšení mzdových prostředků. Všichni poskytovatelé obdrží minimálně stejnou výši 

prostředků jako v roce 2020 (pokud sami nepožadovali méně), většina obdrží dotaci v částce o 10-20 % 

vyšší než loni.  

 
Přehled JčK: 

Celkový požadavek poskytovatelů sociálních služeb o dotaci na rok 2021    1.680.041.884 Kč 

Celkový požadavek poskytovatelů sociálních služeb o dotaci na rok 2021 po 
zhodnocení efektivity 

   1.662.646.898 Kč 

Požadavek JčK uvedený v aktualizované souhrnné žádosti JčK o dotaci ze státního 
rozpočtu pro rok 2021 zaslaný na MPSV 

   1.613.733.000 Kč 

Přiznaná výše dotace pro JčK od MPSV    1.344.099.161 Kč 

Rozdíl oproti žádosti JčK      269.633.839 Kč 

Rozdíl oproti žádostem poskytovatelů sociálních služeb po zhodnocení efektivity      318.547.737 Kč 

Dotazy: žádné. 

Sociální komise bere informace o dotačním řízení z prostředků MPSV na vědomí. 

 

b) dotační programy JčK – Krajský dotační program s alokací 45 240 tis. Kč pro rok 2021, zaměřen na 

spolufinancování a rozvoj sociálních služeb. V roce 2021 budou podpořeny terénní služby sociální péče, 

které nejsou v plném rozsahu zařazeny do krajské sítě, a poskytují pomoc při péči o osoby v terminálním 

stádiu v domácím prostředí. 

Další programy – prevence kriminality, protidrogové politiky, rodinné politiky, podpora služeb 

nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 o sociálních službách. 

Dotazy: Traore – alokace programu na prevenci kriminality byla snížená, uvažuje se o jejím zvýšení? 

L. Kozlová – pokud bude možnost a zdroje v krajském rozpočtu pokusí se alokaci navýšit.  

Sociální komise bere informace o dotačních programech JčK na vědomí. 
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4. Informace o rozpočtu JčK pro oblast sociálních věcí – náměstkyně Kozlová. 

L. Kozlová – představila základní rozdělení položek v rozpočtu. Zdůraznila realizaci investičních akcí, které 

jsou již připravené, mají vydáno stavební povolení, např. rekonstrukce domova pro seniory v Jindřichově 

Hradci, domova pro seniory v Horní Stropnici, denního a týdenního stacionáře pod centrem Empatie. 

Dotazy: žádné 

Sociální komise bere informace o rozpočtu na vědomí. 

 

5. Jednací řád komisí RK – připomínky  

R. Huneš – v jednacím řádu jsou zastaralé informace, vyzval členy k připomínkování, administrativně zajistí 

OSOV. 

P. Doubková – upozornila, že se jedná o jednací řád všech komisí RK, nikoli jenom sociální. Připomínky, 

návrhy na úpravu bude nezbytné projednat v dalších komisích a finální návrh předložit ke schválení RK. Se 

shromážděním připomínek členů Sociální komise na OSOV nebude problém. 

R: Huneš – členové komise prostudují jednací řád komisí RK, do 15. 2. 2021 zašlou připomínky, návrhy na 

úpravu na tyto e-mailové adresy: doubkova@kraj-jihocesky.cz, hunes@seznam.cz.  

 

6. Statut Krajské koordinační skupiny – připomínky  

R. Huneš – obdobně jako u předchozího bodu, členové komise prostudují Statut Krajské koordinační 

skupiny, do 15. 2. 2021 zašlou připomínky, návrhy na úpravu na tyto e-mailové adresy: doubkova@kraj-

jihocesky.cz, hunes@seznam.cz.  

 

7. Návrhy témat agendy sociální komise na r. 2021  

R. Huneš – členové se nad tímto bodem zamyslí, své návrhy mohou zaslat na jeho e-mail do 15. 2. 2021, 

podrobněji bude prodiskutováno na dalším jednání. 

T. Chovanec – vychází z předchozích zkušeností v komisi, aby nebyli jenom pasivními příjemci informací. 

Komise by měla být aktivní, iniciovat nové věci, poskytovat expertní názory, následné je předkládat paní 

náměstkyni. Nepreferuje exkurze, ale rozumí, že můžou být zajímavé.  

L. Kozlová – očekává impulzy, členy komise vybízí k aktivitě a kreativitě. 

B. Šimsová – navrhla zvážit přenos různých nápadů a podnětů ze strany kraje na obce, např. seniortaxi. 

L. Kozlová – kraj nemůže nařizovat obcím, jaké projekty mají realizovat, jsou samosprávné a preference 

v sociální oblasti jsou různé. Ze strany kraje může být vydáno např. metodické doporučení obcím k řešení 

služby tísňové péče.  

 

8. Různé 

R. Huneš – shrnutí projednaných bodů a stanovených termínů. 

Další náměty do bodu různé nebyly vzneseny, jednání komise bylo ukončeno v 15:30 hod. 

 

Na návrh pana předsedy a s ohledem na volnou kapacitu zasedací místnosti Secese 3n.p. č. 3076 byly 

stanoveny tyto termíny jednání komise: 

• středa 3. 3. 2021 od 14:00 hod. 

• středa 5. 5. 2021 od 14:00 hod. 

 

Zapsala: Mgr. Monika Hanzelyová  

 

    

Ověřovatel: PhDr. Robert Huneš, MBA                                       

             předseda komise  
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