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Váš dopis značka / ze dne Naše značka Karlovy Vary 

07.07.2019 22.07.2019 

 

 

Žádost o poskytnutí informací týkající se objemu finančních prostředků formou dotací na 

sociální služby  

 

 

Dne 07.07.2019 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Po přijetí žádosti bylo zjištěno, že tato 

žádost nesplňuje veškeré zákonem stanovené náležitosti ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2) InfZ a na 

základě této skutečnosti bylo odesláno vyrozumění o doplnění požadovaných údajů. Dne 09.07.2019 

bylo doručeno Vaše doplnění žádosti. 

 

Ve své žádosti ze dne 07.07.2019 (po doplnění ze dne 09.07.2019) jste požadoval poskytnutí 

následujících informací: 

,,1) Sdělení objemu finančních prostředků formou dotací (mimo prostředků určených na příspěvek na 

péči) na sociální služby za léta 2007 – 2018? 

a) v celkové částce? 

b) v částkách za každý jednotlivý kalendářní rok? 

c) sdělení jaký byl celkový objem peněz přidělený formou dotací určených přímo k poskytnutí 

sociálních služeb v celkové částce i částkách v jednotlivých letech? 

d) sdělení jaký byl celkový objem peněz přidělených formou dotací a určených na administrativu a 

další výdaje v souvislosti s poskytováním sociálních služeb v celkové částce i částkách v jednotlivých 

letech?“ 

   

Na základě Vaši žádosti přikládáme v příloze č. 1 tabulku obsahující finanční prostředky poskytnuté 

Karlovarským krajem na sociální služby v letech 2007 – 2018.  

 

V příloze č. 1 jsou zahrnuty příspěvky na provoz a do fondů investic poskytnuté příspěvkovým 

organizacím Karlovarského kraje. Co se týká dotací na zajištění sociálních služeb, nejsou členěny  

na prostředky určené na administrativu a na prostředky určené přímo k poskytnutí sociálních služeb, 

není tedy možné poskytnout informaci v členění dle Vašeho požadavku. 

 

S pozdravem  

 

 

              

 
 

Přílohy: 

Tabulka – Finanční prostředky poskytnuté Karlovarským krajem na sociální služby v letech 2007 - 2018 


