
KARLOVARSKÝ KRAJ 

Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast 

 
 

U s n e s e n í 
z 13. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast 

konaného dne 15. 2. 2018 ve 13:00 hodin, v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 

Přítomni: Ing. Pavel Bráborec, MBA, Pavel Benda, Dana Janurová, Věra Maříková, Ludmila 

Vocelková 

Omluveni: Bc. Miloslav Čermák, František Jurčák, Jakub Kotal, DiS., Renata Oulehlová, 

MUDr. Ing. Robert Plachý, Jitka Pokorná 

Neomluveni: Richard Kubíček 

Ostatní zúčastnění: zapisovatelka – Ing. Jana Pilařová, hosté – Ing. Stanislava Správková, Mgr. 

Petr Kubis, PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja 

 

Jednání zahájil ve 13:05 hodin a ukončil ve 13:35 hodin předseda Komise Rady Karlovarského 

kraje pro sociální oblast, Ing. Pavel Bráborec, MBA. 

 

Přítomní členové Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast schválili následující 

program: 

 

1. Úhrada dluhu organizace Dveře dokořán z.s. 

2. Aktualizace rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském 

kraji v roce 2018 

3. Aktualizace poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v roce 2018 v rámci projektu 

Podpora vybraných služeb sociální prevence 

4. Různé 

 

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

Program jednání: 

 

1. Úhrada dluhu organizace Dveře dokořán z.s. 

usnesení nebylo přijato 

 

Přítomní členové Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast se seznámili s návrhem na 

usnesení, kterým se doporučuje Radě Karlovarského kraje 

 schválit uzavření dohody o splátkách s organizací Dveře dokořán z.s., IČO 26995549, dle 

návrhu 

 pověřit náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti 

podpisem dohody o splátkách s organizací Dveře dokořán z.s., IČO 26995549 

 schválit výjimku z Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních 

služeb v roce 2018 pro organizaci Dveře dokořán z.s., IČO 26995549, která se týká 

bezdlužnosti organizace. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast nebyla 

usnášeníschopná, neproběhlo hlasování a nebylo přijato usnesení. 

 

2. Aktualizace rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb 

v Karlovarském kraji v roce 2018 
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usnesení nebylo přijato 

 

Přítomní členové Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast se seznámili s návrhem na 

usnesení, kterým se doporučuje Radě Karlovarského kraje 

 schválit objem finančních prostředků určených na neinvestiční dotaci 2 na základě Programu 

pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2018 v částce 

1.000.000 Kč 

 schválit neposkytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu město Kraslice, IČO 

259438, na zajištění sociální služby pečovatelská služba z důvodu nezařazení sociální služby 

do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018 

 schválit neposkytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Khamoro o.p.s., IČO 

26519569, na zajištění sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež z důvodu 

nezařazení sociální služby do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018 

 schválit neposkytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Domov pro seniory a 

dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace, IČO 575143, na 

zajištění sociální služby domovy se zvláštním režimem z důvodu nezařazení sociální služby 

do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018 

 schválit neposkytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Centrum pro 

zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s., IČO 26594307, na zajištění sociálních 

služeb osobní asistence a odborné sociální poradenství z důvodu podezření na porušení 

rozpočtové kázně a podezření ze spáchání trestného činu podvodu 

 schválit neposkytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu CENTRUM 

DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně o.p.s., IČO 70957142, na zajištění sociálních služeb 

denní stacionáře, odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro seniory a 

osoby se zdravotním postižením z důvodu nezařazení sociálních služeb do sítě sociálních 

služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018 

 schválit neposkytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu 15. přední hlídka 

Royal Rangers Mariánské Lázně, IČO 68782004, na zajištění sociálních služeb denní 

stacionáře a osobní asistence z důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně a podezření 

ze spáchání trestného činu podvodu 

 schválit rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji 

v roce 2018 v celkové výši 389.017.700 Kč, z toho neinvestiční dotace 1 ve výši 

388.315.800 Kč (z toho pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje 165.359.400 Kč) a 

neinvestiční dotace 2 ve výši 701.900 Kč, dle návrhu 

 schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

na zajištění sociálních služeb v roce 2018 dle návrhu 

 schválit rozpočtovou změnu č. 46/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 487.036.798 Kč do Odboru 

sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje z titulu poskytnutí neinvestiční 

účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Finanční prostředky 

jsou určeny na plnění povinnosti kraje dle ustanovení § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. na financování běžných výdajů 

souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu 

základních činností. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast nebyla 

usnášeníschopná, neproběhlo hlasování a nebylo přijato usnesení. 

 

3. Aktualizace poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v roce 2018 v rámci projektu 

Podpora vybraných služeb sociální prevence 

usnesení nebylo přijato 
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Přítomní členové Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast se seznámili s návrhem na 

usnesení, kterým se doporučuje Radě Karlovarského kraje 

 schválit neposkytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu 15. přední hlídka 

Royal Rangers Mariánské Lázně, IČO 68782004, na zajištění sociální služby sociálně 

terapeutické dílny z důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně a podezření ze 

spáchání trestného činu podvodu 

 schválit poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v roce 2018 v rámci projektu 

Podpora vybraných služeb sociální prevence v celkové výši 77.046.000 Kč dle návrhu, 

z toho neinvestiční dotace 3 ve výši 76.792.700 Kč (z toho max. 5% spoluúčast 

Karlovarského kraje, tj. 3.839.635 Kč) a neinvestiční dotace 2 ve výši 253.300 Kč 

 schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

na zajištění sociálních služeb v roce 2018 v rámci projektu Podpora vybraných služeb 

sociální prevence dle návrhu. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast nebyla 

usnášeníschopná, neproběhlo hlasování a nebylo přijato usnesení. 

 

4. Různé 

bez usnesení 

 

V Karlových Varech dne 15. 2. 2018 

Zapisovatelka: Ing. Jana Pilařová 

 

        

   

 Ing. Pavel Bráborec, MBA v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro sociální oblast 


