
KARLOVARSKÝ KRAJ 

Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast 

 
 

U s n e s e n í 
z 16. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast 

konaného dne 13. 6. 2018 ve 13:05 hodin, v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Přítomni: Ing. Pavel Bráborec, MBA, Pavel Benda, Bc. Miloslav Čermák (příchod ve 13:08 hod.), 

Dana Janurová, František Jurčák, Jakub Kotal DiS., Richard Kubíček (příchod ve 13:13 

hod.), Věra Maříková, Renata Oulehlová (odchod v 13:43 hod.), Jitka Pokorná, Ludmila 

Vocelková (příchod ve 13:10) 

Omluveni: -- 

Neomluveni:  MUDr. Ing. Robert Plachý 

Ostatní zúčastnění: zapisovatelka - Dagmar Čejková, hosté - Mgr. Petr Kubis, Ing. Stanislava Správková  

  

Jednání zahájil ve 13:05 hodin a ukončil ve 13:58 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. Dodatek k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci kategorie 

A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji – Pomoc v nouzi, o.p.s. 

2. Rozdělení finančních prostředků v rámci druhého kola dotačního řízení na základě 

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

3. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování sociálních 

služeb s celostátní a nadregionální působností 

4. Různé 

 
pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0  

 

Program jednání: 

 

1. Dodatek k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci kategorie A sítě 

sociálních služeb v Karlovarském kraji – Pomoc v nouzi, o.p.s. 

usnesení č. 51/06/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast  

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit změnu v kategorii A sítě sociálních služeb v 
Karlovarském kraji pro rok 2018 - navýšení rozsahu pečovatelské služby (ID 4642969) 

poskytované organizací Pomoc v nouzi, o.p.s. (IČO 27991997) z 2,5 úvazku pracovníků v přímé 

péči na 5,5 úvazku pracovníků v přímé péči s účinností od 1. 5. 2018 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit vydání dodatku č. 1 k pověření k poskytování 

služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Pomoc v nouzi, o.p.s. (IČO 27991997) dle 

přílohy 

 

pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0 

 

2. Rozdělení finančních prostředků v rámci druhého kola dotačního řízení na základě Programu pro 

poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2018 

usnesení č. 52/06/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast  

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje (navýšení neinvestiční dotace 1) subjektu Pomoc v nouzi, o.p.s., IČO 27991997, na 
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zajištění sociální služby pečovatelská služba, ID 4642969, ve výši 763.200 Kč z důvodu 

navýšení rozsahu pečovatelské služby poskytované v rámci kategorie A sítě sociálních služeb v 

Karlovarském kraji pro rok 2018 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit neposkytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje (navýšení neinvestiční dotace 1) v rámci druhého kola dotačního řízení na 

základě Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 

2018 subjektu CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně o.p.s., IČO 70957142, na 

zajištění sociálních služeb denní stacionáře, ID 6619024, odborné sociální poradenství, ID 

4981338, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, ID 

9274066, z důvodu nesplnění podmínky dle Čl. IV bodu 2 Programu pro poskytování finančních 

prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2018, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje (navýšení neinvestiční dotace 1) v rámci druhého kola dotačního řízení na základě 

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

subjektu Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s., IČO 26594307, na 

zajištění sociálních služeb osobní asistence, ID 5897939, odborné sociální poradenství, ID 

9570418, v celkové výši 1.743.000 Kč dle přílohy, a uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2018 za 

podmínky, kdy 

- na základě kontroly použití veřejné finanční podpory na zajištění sociální služby bude subjekt v 

souladu s ustanovením § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyzván k vrácení dotace nebo její části a 

subjekt dotaci či její část vrátí ve stanovené lhůtě, nebo 

- na základě kontroly použití veřejné finanční podpory na zajištění sociální služby bude subjekt v 

souladu s ustanovením § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyzván k vrácení dotace nebo její části a se 

subjektem bude uzavřena dohoda o úhradě dluhu ve splátkách, a to do 30. 6. 2018 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit výjimku z Programu pro poskytování 

finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2018 pro subjekt Centrum pro 

zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s., IČO 26594307, která se týká bezdlužnosti, za 

podmínky, kdy na základě kontroly použití veřejné finanční podpory na zajištění sociální služby 

bude subjekt v souladu s ustanovením § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyzván k vrácení dotace nebo její 

části a se subjektem bude uzavřena dohoda o úhradě dluhu ve splátkách, a to do 30. 6. 2018 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit rozdělení finančních prostředků v rámci 

druhého kola dotačního řízení na základě Programu pro poskytování finančních prostředků na 

zajištění sociálních služeb v roce 2018 v celkové výši 100.941.500 Kč, z toho navýšení 

neinvestiční dotace 1 ve výši 88.150.900 Kč (z toho pro příspěvkové organizace Karlovarského 

kraje 41.099.200 Kč) a navýšení neinvestiční dotace 2 ve výši 12.790.600 Kč, dle přílohy 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit uzavření dodatků k veřejnoprávním 

smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v 

roce 2018 a dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

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

sociální prevence dle přílohy 

 

pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

3. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování sociálních služeb s 

celostátní a nadregionální působností 

usnesení č. 53/06/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast  

 

  doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění 

spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností v celkové výši 68.600 
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Kč dle přílohy 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální 

působností dle přílohy 

 

pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

4.   Různé 

bez usnesení 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne 13. 6. 2018 

Zapisovatelka: Dagmar Čejková 

 

        

   

 Ing. Pavel Bráborec, MBA v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro sociální oblast 


