
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast 

 
 

U s n e s e n í 
z 19. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast 

konaného dne 6. 11. 2018 ve 13:00 hodin, v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Přítomni: Ing. Pavel Bráborec, MBA, Pavel Benda, Bc. Miloslav Čermák, Dana Janurová, Richard 

Kubíček, Věra Maříková, Renata Oulehlová, Ludmila Vocelková (příchod ve 13:14 hodin) 

Omluveni: František Jurčák, Jitka Pokorná, Jakub Kotal, DiS. 

Neomluveni:  MUDr. Ing. Robert Plachý 

Ostatní zúčastnění: zapisovatelka – Dagmar Čejková, hosté – Ing. Stanislava Správková, Ing. Jana 

Pilařová  

 

Jednání zahájil ve 13:09 hodin a ukončil ve 14:12 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. Zařazení sociálních služeb do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro 

období 2019 – 2020 

2. Dodatek č. 3 k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci 

projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence 

3. Poskytnutí zápůjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji 

v roce 2019 

4. Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na neinvestiční a na 

investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb 

5. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje organizace Domov pro seniory 

a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace 

6. Různé 
 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0  

 

Program jednání: 

 

1. Zařazení sociálních služeb do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 

2019 – 2020 

bez usnesení 

      

2. Dodatek č. 3 k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci projektu 

Podpora vybraných služeb sociální prevence 

usnesení č. 59/11/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast  

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit vzor dodatku č. 3 k pověření k poskytování 

služeb obecného hospodářského zájmu v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální 

prevence 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit vydání dodatků č. 3 k pověření k poskytování 

služeb obecného hospodářského zájmu v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální 

prevence subjektům dle návrhu    

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

3. Poskytnutí zápůjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 

2019 
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usnesení č. 60/11/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast  

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit výjimku z Pravidel pro poskytování zápůjčky 

z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2019 pro organizaci 

Dveře dokořán z.s., IČO 26995549, která se týká bezdlužnosti organizace 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí zápůjček z Fondu na udržení 

provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2019 v celkové výši 32.975.000 Kč, dle 

přílohy 

 
pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

4. Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na neinvestiční a na investiční 

podporu terénních a ambulantních sociálních služeb 

usnesení č. 61/11/18 

Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit  
- Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční podporu 

terénních a ambulantních sociálních služeb 

- Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na neinvestiční podporu 

terénních a ambulantních sociálních služeb 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit zmocnění Rady Karlovarského kraje 

k vyhlášení dotačních programů včetně pravidel v intencích čl. I. až X. dotačních programů: 

- Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční podporu 

terénních a ambulantních sociálních služeb 

- Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na neinvestiční podporu 

terénních a ambulantních sociálních služeb 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit pověření náměstka hejtmanky Karlovarského 

kraje pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti podpisem zveřejnění vyhlášení dotačních 

programů včetně pravidel v intencích čl. I. až X.: 

- Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční podporu 

terénních a ambulantních sociálních služeb 

- Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na neinvestiční podporu 

terénních a ambulantních sociálních služeb 

 
pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

5. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje organizace Domov pro seniory a dům 

s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace 

usnesení č. 62/11/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast  

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje organizaci Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské 

Lázně, příspěvková organizace, se sídlem Tepelská 752/22, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 

00575143, na pokrytí platů pracovníků v nepřímé péči ve výši 2.500.000 Kč z důvodů 

uvedených v důvodové zprávě   

 
pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 



3 

 

5.   Různé 

bez usnesení 

 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne 6. 11. 2018 

Zapisovatelka: Dagmar Čejková 

 

        

   

 Ing. Pavel Bráborec, MBA v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro sociální oblast 


