
d ů stoj n ý  ž i vot  p ro  vš ec h n y !  Ž á d n é  da ry  c í r kv í m !

víme, jak dál v důsledném boji s korupcí a hospodářskou kriminalitou!

n a  p r v n í m  m í s t ě 
č l o v ě k ,  n e  z i s k !

náš  kra j  –  místem 
zdraví ,  rozvoje 

a  kultury!

za všestrannou péči 
o děti a seniory!

dostupná a bezplatná 
zdravotní péče!

bezplatné
školství!

A to se nám povedlo

Sociální oblast již není v kraji Popelkou

Transformace sociálních služeb

Mezinárodní spolupráce 
má význam

Dobře hospodaříme 
s majetkem kraje

Mám-li se zamyslet nad svojí 
činností v uplynulém volebním 
období ve funkci radního pro ma-
jetek, nemohu se nezmínit o svojí 
dlouhodobé angažovanosti v této 
oblasti. Již za hejtmana Bendla jsem 
byl jako jediný z klubu KSČM 
kooptován do majetkové sku-
piny s ohledem na to, že se 
mě dařilo jako opozičnímu 
zastupitely zamezit absolutně 
nevýhodným prodejům 
nemovitého majet-
ku kraje.

V minulém vo-
lebním období 
jako předseda 
komise majet-
ku i v součas-
né době jako 
radní pro maje-
tek jsem se vždy 
choval jako řádný 
hospodář se snahou 
využít nemovitý ma-
jetek přednostně pro potřeby kraje 
a až následně řešit převod na obce 
anebo jeho prodej.

Za tímto účelem byla zpracována 
i koncepce nakládání se zbytným 
majetkem s možností využívání 
některých objektů pro levnou re-
kreaci zaměstnanců a případnou 
volnou kapacitu nabídnout i obcím 

a městům. Tento záměr bohužel 
odmítla nejen opozice v zastupi-
telstvu kraje, ale doposud se nám 
nepodařilo najít shodu ani v rámci 
stávající koalice.

Vždy jsem upřednostňoval v pří-
padě nevyužití zbytného ma-

jetku jeho bezúplatný pře-
vod pro nekomerční využití 
obcím.

Při prodejích nevyuži-
telného majetku bylo 

upřednostňováno 
výběrové řízení 
a prodejní cena 
byla vždy vyšší 
n e ž  o b v y k l á 
cena stanovená 
znaleckým po-
sudkem a účet-
ní hodnota.

V případě, že 
bych měl mož-

nost pokračovat 
v započaté práci 

i v novém volebním období, bylo 
by mým hlavním cílem neustou-
pit od této zásady a zajistit méně 
příjmovým občanům kraje, dětem 
i seniorům, finančně dostupnou 
rekreaci v našich objektech.

Pavel Hubený,
radní Středočeského kraje pro 

oblast majetku

V tomto volebním období 
se podařilo dokončit několik 
zásadních projektů. V první 
řadě dostavba a otevření 
dvou nových zařízení v Uhlíř-

ských Janovicích a Rakov-
níku, které svými para-

metry patří ke špič-
kovým v České 

republice.

Máme funkční mapu služeb, která pomáhá zajistit 
dostupnost služeb po celém území kraje.

Úspěšně jsme zvládli přechod financování služeb ze 
státu na kraje a máme zajištěny prostředky pro všechny 
námi provozované služby.

Každoročně je vyhlášen Humanitární fond, který po-
máhá dalším organizacím zajistit jejich činnost.

V dalších letech je naším záměrem výstavba nových 
zařízení a rekonstrukce těch budov, kde se vyplatí 

investovat do úspor a modernizace. 
Dále chceme zajistit vyšší mzdy 

pro pracující v sociálních služ-
bách a zlepšit spolupráci 

mezi krajem a obcemi 
v zajišťování služeb 

pro občany.
Václav Melša, 

člen výboru 
pro sociální věci

Středočeský 
kraj si uvědo-
muje význam 
mezinárodní 
s p o l u p r á c e 
a přikládá j í 
velkou důleži-
tost. Komise 
pro zahraniční 
spolupráci již 

od počátků své existence, usiluje o dobré 
zahraniční vztahy, které by byly prospěš-
né občanům našeho kraje.

V průběhu let došlo k navázání spolu-
práce s partnery v Porýní-Falc, Opolském 
vojvodství, Burgundsku, Astrachaňské 
oblasti, Benátsku, Mazowieckém vojvod-
ství, Provincie Sichuan, švédském Västra 
Götaland, Bratislavském kraji, kraji Mar-
che, Itálie, Provincie Che-nan.

V roce 2015 se také zintenzivnila spo-
lupráce s regionem Sichuan v Čínské 
lidové republice. Dohoda o spolupráci 
mezi kraji vedla k prohloubení spolupráce 
mezi naším krajem a firmou Shanhong 
v Nymburce, rozšíření průmyslové zóny 
v této části kraje, přípravou zřízení zastou-
pení v čínském regionu. Na jaře letošního 
roku bylo otevřeno letecké spojení mezi 
městem Sheng-du a Prahou na mezistátní 
úrovni.

Na základě poptávky středočeských 
podnikatelů byla v roce 2016 reali-
zována dohoda o spolupráci s bělo-

ruskou Grodněckou 
oblastí.

Spolupráce s evropskými a dalšími 
regiony probíhá především v oblasti 
kultury, školství, sportu, cestovního 
ruchu a regionálního rozvoje.

Toto volební období je také cha-
rakteristické velmi dobrou spoluprací 
mezi naší komisí, Středočeským krajem 
a Krajskou hospodářskou komoru při 
prezentaci středočeských podnikatelů 
v partnerských regionech a podporou 
rozšiřování oboustranných podnikatel-
ských aktivit.

MVDr. Luboš Kudrna,
předseda komise pro zahraniční 

spolupráci

Středočeský kraj zahájil proces 
tzv. „transformace“ s cílem změnit 
ústavní služby pro lidi s postižením 
na důstojné bydlení v běžném 
prostředí, například v bytech či 
rodinných domech.

V roce 2014 se podařila komplet-
ní transformace u příspěvkové 
organizace Vyšší Hrádek na okre-
se Praha-východ. U dalších tří 
příspěvkových organizací tento 
proces probíhá. Proces trans-
formace je realizován za podpory 
projektů s využitím evrop-
ských finančních pro-
středků, státních 
prostředků a pro-
středků z krajské-
ho rozpočtu.

Bylo opraveno 
19 sociálních za-
řízení za celkem 
28,4 milionu korun 
a nově vybudová-
no či přistavěno 
devět zařízení za 
celkem 546 milio-
nů korun.

Jsou to například Domovy senio-
rů - Uhlířské Janovice, Vidím, TGM 
Beroun, Nové Strašecí, Domov V Za-
hradách Zdice. Byla zateplena tři 

zařízení sociálních slu-
žeb za celkem 15,5 

milionu korun. 
Pro rok 2016 
se počítá se 
32 miliony na 
investice a ha-
várie.

V roce 2015 na základě změny 
zákona o sociálních službách došlo 
k přechodu dotačního systému pro 
poskytovatele sociálních služeb ze 
státu na kraje.

Náš kraj obdržel 694 žádostí 
o dotaci na poskytování sociálních 
služeb v objemu téměř 1,4 mili-
ardy. 

Vyplaceny byly prostředky ve 
výši 801 milion. V mimořádném 
kole bylo vyplaceno dalších více jak 
9 milionů korun.

Hodnocení a následné rozdělení 
dotací probíhá nediskriminačním 
a transparentním způsobem.

S dofinancováním sociálních slu-
žeb počítáme i letos.

Kladné hodnocení ze strany 
našich spoluobčanů je výsledkem 
dobré práce sociálního odboru, 
i systematické práce výboru pro 
sociální věci, který řeší jednotlivé 
úkoly. 

RSDr. Josef Hála,
místopředseda komise 
pro rozvoj měst a obcí

Za největší úspěch považuji 
zavedení ekonomického 
a účetního systému 
Gordic Ginis. Ten zprů-
hlednil hospodaření 
Středočeského kraje ve 
všech směrech. Na kaž-
dou investici, každý ná-
kup musí být předem 
v rozpočtu „nachys-
tané“ peníze, poté 
objednávka č i 
smlouva o dílo, 
a pak je možné 
po proběhnutí 
předepsaných 
schvalovacích 
procesů tepr-
ve zaplatit.

Jednoduché že?
Tento systém skýtá spoustu 

možností pro další využití a tím 
možné zprůhlednění a zjedno-
dušení nejenom účetnictví, ale 

i plánování investic, evidenci 
smluv či přístup k potřeb-

ným datům. K průběžné 
kontrole tak slouží ne-
jen úředníkům a kraj-
ským politikům, ale 
také široké veřejnosti.

Systém je třeba dále 
rozvíjet a roz-

pracovávat. 
V  o b l a st i 
financová-
ní a kont-
r o l y  n á s 
čeká ještě 
s p o u s t a 
práce. Ale 
za tu do-
s a v a d n í 
v uplynu-

lém volebním období se opravdu 
nemusíme stydět.

Zuzana Nekovářová, 
předsedkyně

finančního výboru 

Slavnostní otevření přístavby Mateřské školy v Jincích.
Pásku přestříhnout dětem pomáhali i naši zastupitelé 

Jiřina Fialová a Zdeněk Štefek


