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Žádost o poskytnutí informací týkající se poskytnutí finančních prostředků 

 

 

Dne 29.10.2019 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kdy jste požádala o poskytnutí 

následujících informací: 

 

,, a) Jaké celkové částky byly z rozpočtu kraje (nikoliv transfery státního rozpočtu) poskytnuty 

v letech 2017-2018 na sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) 

b) Jaké celkové částky byly z rozpočtu kraje (nikoliv transfery státního rozpočtu) poskytnuty  

v letech 2017-2018 na azylové domy pro rodiny s dětmi (případně matky s dětmi) 

c) Jaké celkové částky byly z rozpočtu kraje (nikoliv transfery státního rozpočtu) poskytnuty  

v letech 2017-2018 na dětské domovy zřízené dle školného zákona 

d) Jaké celkové částky byly z rozpočtu kraje (nikoliv transfery státního rozpočtu) poskytnuty  

v letech 2017-2018 na dětské domovy pro děti do 3 let věku (dětská centra) zřízené dle zákona 

zdravotních službách“. 

 

K Vaší žádosti sdělujeme následující: 

 

Ad a)  

V roce 2017 poskytl Karlovarský kraje (dále jen ,,KK“) finanční prostředky na sociálně-

aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále jen ,,SAS“) v souhrnné výši 2.212.000,- Kč. 

V roce 2018 poskytl KK finanční prostředky na SAS v souhrnné výši 31.200,- Kč. 

 

Ad b) 

V roce 2017 poskytl KK finanční prostředky na azylové domy pro rodiny s dětmi (dále jen 

,,azylové domy“) finanční prostředky v souhrnné výši 4.037.100,- Kč. V roce 2018 poskytl 

KK finanční prostředky na azylové domy v souhrnné výši 5.088.800,- Kč. 

 

Ad c)  

V roce 2017 poskytl KK jako zřizovatel těmto příspěvkovým organizacím příspěvky  

na provoz v souhrnné výši 20.366.800 Kč a příspěvky do fondů investic ve výši  

2.150.000 Kč. V roce 2018 poskytl KK jako zřizovatel těmto příspěvkovým organizacím 

příspěvky na provoz v souhrnné výši 20.573.500 Kč a příspěvky do fondů investic  

1.700.000 Kč.  
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Ad d) 

V roce 2017 poskytl KK jako zřizovatel těmto příspěvkovým organizacím příspěvky  

na provoz v souhrnné výši 26.416.000 Kč a příspěvky do fondů investic ve výši 876.043 Kč. 

V roce 2018 poskytl KK jako zřizovatel těmto příspěvkovým organizacím příspěvky  

na provoz v souhrnné výši 29.649.816,35 Kč a příspěvky do fondů investic 200.000 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 
 

      


