
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast 

 
 

U s n e s e n í 

z 26. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast 

konaného dne 20. 8. 2019 ve 12 hodin, v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Přítomni:  Ing. Pavel Bráborec, MBA, Pavel Benda, František Jurčák, Richard Kubíček, DiS., Věra 

Maříková, Renata Oulehlová, Bc. Jitka Pokorná, Bc. Tereza Zykánová  

Nepřítomni:  Bc. Miloslav Čermák, Dana Janurová, MUDr. Ing. Robert Plachý, Ludmila Vocelková 

Ostatní zúčastnění: zapisovatelka – Dagmar Čejková, hosté – Bc. Petra Maněnová, Ing. Jana Pilařová 

 

Jednání zahájil ve 12:06 hodin a ukončil ve 12:55 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. Pravidla pro poskytování zápůjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb 

v Karlovarském kraji v roce 2020 

2. Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2020 

3. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2019 

– navýšení neinvestiční dotace 1 v rámci mimořádného kola dotačního řízení, dofinancování 

sociálních služeb  

4. Různé 
 

pro: 8 schváleno:   ANO    

 

Program jednání: 

 

1. Pravidla pro poskytování zápůjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském 

kraji v roce 2020 

usnesení č. 76/08/19 

Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit Pravidla pro poskytování zápůjčky z Fondu na 

udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2020 

 

pro: 8 schváleno:   ANO 

 

2. Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2020 

usnesení č. 77/08/19 

Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit Program pro poskytování finančních 

prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2020 

 

pro: 8 schváleno:   ANO 

 

bez usnesení 

Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit změnu termínu odevzdání závěrečné 

zprávy za rok 2020 z 10. 1. 2021 na 25. 1. 2021 

 
pro: 6 schváleno:   NE 
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3. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2019 – 

navýšení neinvestiční dotace 1 v rámci mimořádného kola dotačního řízení, dofinancování 

sociálních služeb  

usnesení č. 78/08/19 

Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit výjimku z Programu pro poskytování 

finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2019 pro organizaci Joker z.s., IČO 

26656892, která se týká bezdlužnosti organizace 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit neposkytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje (navýšení neinvestiční dotace 1) v rámci mimořádného kola dotačního řízení subjektu Dům 

klidného stáří spol. s r.o., IČO 26369427, na zajištění sociálních služeb poskytovaných ve 

zdravotnických zařízeních lůžkové péče (ID 5245061) z důvodu nesplnění podmínky dle Čl. IV 

odst. 2 Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 

2019 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit rozdělení finančních prostředků na zajištění 

sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2019 v celkové výši 61.277.800 Kč, z toho 

navýšení neinvestiční dotace 1 v rámci mimořádného kola dotačního řízení na základě Programu 

pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2019 ve výši 

34.000.000 Kč (z toho pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje 13.538.200 Kč) a 

dofinancování sociálních služeb ve výši 27.277.800 Kč (z toho pro příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje 11.461.900 Kč), dle přílohy č. 2 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2019 dle 

návrhu se subjekty dle přílohy č. 2 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit Rozpočtovou změnu č. 400/2019 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 

34.000.000 Kč 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. 

 

pro: 8 schváleno:   ANO 

 

4. Různé 

bez usnesení 

 

 

 

V Karlových Varech dne 22. 8. 2019 

Zapisovatelka: Dagmar Čejková 

 

 

 

 

          

 Ing. Pavel Bráborec, MBA v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro sociální oblast 


