
KARLOVARSKÝ KRAJ 

Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast 

 
 

U s n e s e n í 

z 25. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast 

konaného dne 9. 7. 2019 ve 13 hodin, v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Přítomni:  Ing. Pavel Bráborec, MBA, Bc. Miloslav Čermák, Dana Janurová, František Jurčák, Věra 

Maříková (odchod ve 14:00 hodin), Renata Oulehlová, Jitka Pokorná, Ludmila Vocelková  

Nepřítomni:  Pavel Benda, Richard Kubíček, DiS., MUDr. Ing. Robert Plachý, Bc. Tereza Zykánová 

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

 

Jednání zahájil ve 13:00 hodin a ukončil ve 14:40 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. Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2020 

2. Žádost Karlovarského kraje o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2020 na 

zajištění poskytování sociálních služeb 

3. Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

dobrovolnictví 

4. Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční 

podporu terénních a ambulantních sociálních služeb 

5. Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na 

neinvestiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb 

6. Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

rodiny 

7. Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

aktivní činnosti seniorů 

8. Různé 

 

pro: 8 schváleno:   ANO    

 

 

Program jednání: 

 

1. Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2020 

usnesení č. 70/07/19 

Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit Akční plán rozvoje sociálních služeb 

v Karlovarském kraji na rok 2020  

 

pro: 8 schváleno:   ANO 

 

 

2. Žádost Karlovarského kraje o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 

2020 na zajištění poskytování sociálních služeb 

usnesení č. 71/07/19 

Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit podání žádosti Karlovarského kraje o 

poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2020 na zajištění sociálních 
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služeb s požadavkem ve výši 913.321.603 Kč 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje pověřit vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb 

odboru sociálních věcí podáním žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – 

MPSV státního rozpočtu na rok 2020 na zajištění poskytování sociálních služeb prostřednictvím 

aplikace OKslužby-poskytovatel, včetně elektronického podpisu žádosti  

 

pro: 8 schváleno:   ANO 

 

3. Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na 

podporu dobrovolnictví 

usnesení č. 72/07/19 

Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Programu pro 

poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu dobrovolnictví v celkové výši 

100.000 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 podporu dobrovolnictví dle přílohy 

 

pro: 7 schváleno:   ANO 

 

 

4. Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na 

investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb 

usnesení č. 73/07/19 

Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Programu pro 

poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční podporu terénních 

a ambulantních sociálních služeb v celkové výši 999.999 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 investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb 

dle přílohy 

 

 

pro: 8 schváleno:   ANO 

 

 

5. Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na 

neinvestiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb 

usnesení č. 74/07/19 

Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Programu pro 

poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na neinvestiční podporu terénních a ambulantních 

sociálních služeb v celkové výši 694.118 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 neinvestiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb dle přílohy 
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pro: 8 schváleno:   ANO 

 

 

6. Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na 

podporu rodiny 

usnesení č. 75/07/19 

Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Programu pro 

poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rodiny v celkové výši 159.300 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 podporu rodiny dle přílohy 

 

pro: 8 schváleno:   ANO 

 

 

7. Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na 

podporu aktivní činnosti seniorů 

usnesení nebylo přijato 

Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Programu pro 

poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti seniorů v celkové 

výši 403.000 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 podporu aktivní činnosti seniorů dle přílohy 

 

pro: 6 schváleno:    

 

Vzhledem ke skutečnosti, že pro přijetí usnesení nebyla nadpoloviční většina všech členů Komise Rady 

Karlovarského kraje pro sociální oblast, nebylo usnesení přijato. 

 

8. Různé 

bez usnesení 

 

 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne 9. 7. 2019 

Zapisovatelka: Ing. Jana Pilařová 

 

 

 

 

 

          

 Ing. Pavel Bráborec, MBA v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro sociální oblast 


