ZÁPIS č. 8
ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
ze dne 9. 9. 2014

Přítomni:

Mgr. Lenka Kadlecová, PhDr. Miroslav Hudec, Lenka Ackermannová,
Jaroslav Suchánek, Taťjána Nováková, Miloslava Hudaková, Radka Kotoučková,
Bedřiška Klíchová, Iva Kreisingerová, Jana Švehlová

Omluveni: Mgr. Radoslava Žáková, Lenka Malá, Mgr. Zora Machartová, Mgr. Hana Moudrá,
Lenka Zimmermannová

Hosté:

Mgr. Petr Tulpa, Mgr. Jolana Šebková, RNDr. Ivana Pecháčková

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení zasedání
Schválení programu jednání
Kontrola plnění usnesení
Program rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020
Různé:
a) Informace – transformace pobytového zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením
Mařenice, p. o.
b) Informace k možnosti provozování hospicové péče
c) Informace – odvolání proti platebním výměrům Finančního úřadu pro Liberecký kraj
týkající se dotace č. OPLZZ-ZS22-12/2009 ze dne 26. 2. 2009 v rámci operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt IP 1 – Služby sociální prevence
v Libereckém kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00023
d) Jedličkův ústav Liberec- oslavy stého výročí poskytování sociálních služeb během dne
9.9.2014 v nově zrekonstruované zahradě JU – možnost návštěvy akce
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Průběh jednání:
1. Zasedání výboru sociálních věcí zahájila předsedkyně výboru Mgr. Lenka Kadlecová, přivítala
všechny přítomné členy SV včetně hostů a konstatovala, že výbor je usnášeníschopný.
Dle jednacího řádu je nutné zvolit ověřovatele zápisu. Ověřovatelem zápisu byla navržen pan
Jaroslav Suchánek, který s návrhem souhlasil (10-0-0 PŘIJATO)
2. Program jednání a zápis č. 7/2014 byly všemi přítomnými členy výboru odsouhlaseny (10-0-0
PŘIJATO).
3. Kontrola plnění usnesení: všechna usnesení ze 7. zasedání výboru SV byla splněna a projednána
v Zastupitelstvu Libereckého kraje.

4. Program rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020 (Z)
Pro případné otázky byla přítomna RNDr. Pecháčková z odboru hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova. Jedná se o finální materiál, byl několikrát
projednáván ve výboru SV, proběhly veřejné diskuse s občany, souhlasná stanoviska orgánů státní
správy…
PhDr. Hudec: dochází k výraznému úbytku orné půdy a volné krajiny, do jaké míry je tento
materiál závazný pro obce?
RNDr. Pecháčková: materiál pro území plánování není závazný, ale přesto se jedná o strategický
dokument
paní Nováková: existuje nějaký dokument o plnění těch předchozích programů?
RNDr. Pecháčková: vypracovává se monitoring rozvoje kraje a vždy zpráva do RK a ZK
Návrh usnesení:
č. usnesení: 76 – 8/2014
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí
se zněním Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení.
Hlasování:
PRO: 10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

5. Různé:
a) Informace – transformace pobytového zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením
Mařenice, p. o.:
O situaci v transformaci Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice krátce
promluvil Mgr. Petr Tulpa, seznámil s jednotlivými objekty (3 obytné domy a 1 projekt pro
centrum denních aktivit a zázemí pro management v lokalitách Nový Bor a Cvikov). Pro
všechny 3 lokality byla vyhlášena zadávací řízení na zhotovitele stavby a jsou plánovány
hodnotící komise během měsíce září.
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Mgr. Kadlecová: požádala pracovníky odboru o celkovou zprávu ohledně procesu
transformace v Libereckém kraji
b) Informace k možnosti provozování hospicové péče:
Členy SV krátce se situací seznámil Mgr. Tulpa. V této chvíli neznáme, jak velkou finanční
částku bude provoz představovat, na provozu se bude podílet kraj, obce a platby klienta.
Předpokládáme plný provoz od října 2015, nejpozději k 1. 1. 2016. V rozpočtu LK na příští
rok je v resortu zdravotnictví počítáno s částkou 2,1mil. Kč na podporu provozu hospice.
Lůžka hospicové péče v nemocnicích se rušit nebudou, zůstane též terénní podpora.
p. Hudec: tento přístup je správný, hospicová péče má ukázat, že lze odejít z tohoto světa
důstojně
p. Suchánek: dotaz na kapacitu hospice a předpokládanou částku zaplacenou klientem?
Mgr. Šebková: kapacita 28 osob, částka se přesně neví
c) Informace – odvolání proti platebním výměrům Finančního úřadu pro Liberecký kraj
týkající se dotace č. OPLZZ-ZS22-12/2009 ze dne 26.2.2009 v rámci operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji
reg.č. CZ.1.04/3.1.00/05.00023:
Mgr. Tulpa informoval o přijetí platebního výměru od Finančního úřadu Liberecký kraj na
Kč 206 mil., LK využil možnosti odvolání do konce srpna 2014, předpokládá se, že konečný
výsledek bude znám do jednoho roku. V této záležitosti zastupuje Liberecký kraj kancelář
KODAP.
d) Možnost návštěvy Jedličkova ústavu Liberec – oslavy stého výročí poskytování sociálních
služeb během dne 9. 9. 2014 v nově zrekonstruované zahradě JÚ

-

Mgr. Kadlecová: v listopadu bude výbor sociálních věcí výjezdní – návštěvu Mateřského
centra v Liberci pomůže zorganizovat paní Ackermannová

Liberec 29. 9. 2014

Zapsala:
Renata Drašarová
tajemnice Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje

Jaroslav Suchánek
ověřovatel zápisu

Mgr. Lenka Kadlecová
předsedkyně Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
3

