
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast 

 
 

U s n e s e n í 

z 28. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast 

konaného dne 19. 11. 2019 ve 13 hodin, v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Přítomni:  Ing. Pavel Bráborec, MBA, Pavel Benda, Dana Janurová, František Jurčák, Richard Kubíček, 

DiS., Ludmila Vocelková, Bc. Tereza Zykánová  

Nepřítomni:  Bc. Miloslav Čermák, Věra Maříková, MUDr. Ing. Robert Plachý, Renata Oulehlová,  

Bc. Jitka Pokorná,  

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

 

Jednání zahájil ve 13:05 hodin a ukončil ve 13:45 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. Aktualizace kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2020 

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

2020 

3. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na vybavení pobytových 

sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB – T2   

4. Různé 
 

pro: 7 schváleno:   ANO    

 

Program jednání: 

 

1. Aktualizace kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2020 

usnesení č. 81/11/19 

Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast  

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit výjimku z prováděcí části Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2018 - 2020 pro nízkoprahová denní 

centra týkající se stanovení sociálních služeb s rozvojovým potenciálem a  výjimku z ustanovení 

Čl. III odst. 4 Pravidel pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském 

kraji pro období 2019 - 2020 pro nízkoprahová denní centra v okrese Sokolov týkající se 

překročení maximálního rozsahu kapacity nízkoprahových denních center, který může být zařazen 

do kategorie A sítě sociálních služeb dle přílohy č. 2 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v 

Karlovarském kraji na rok 2020 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit zařazení sociálních služeb do kategorie A sítě 

sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2020 a vydání pověření k poskytování služeb 

obecného hospodářského zájmu dle návrhu 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit aktualizaci kategorie A sítě sociálních služeb v 

Karlovarském kraji (změny v síti sociálních služeb) pro rok 2020 a vydání dodatků k pověření k 

poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle návrhu 

 

pro: 7 schváleno:   ANO 

 

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

2020 

usnesení č. 82/11/19 

Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast 

 



2 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit výjimku z Pravidel pro poskytování zápůjčky z 

Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2020 pro organizaci 

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., IČO 27989364, která se týká nedodržení termínu 

stanoveného pro podávání žádostí 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit výjimku z Pravidel pro poskytování zápůjčky z 

Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2020 pro organizaci 

Světlo Kadaň z.s., IČO 65650701, která se týká nedodržení termínu stanoveného pro podávání 

žádostí 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí zápůjček z Fondu na udržení 

provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2020 v celkové výši 32.999.800 Kč, dle 

přílohy 

 

pro: 7 schváleno:   ANO 

 

3. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na vybavení pobytových 

sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB – T2   

usnesení č. 83/11/19 

Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast 

 

 bere na vědomí Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na vybavení 

pobytových služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB – T2 

 

pro: 7 schváleno:   ANO 

 

 

4. Různé 

bez usnesení 

 

 

 

V Karlových Varech dne 22. 11. 2019 

Zapisovatelka: Dagmar Čejková 

 

          

 Ing. Pavel Bráborec, MBA v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro sociální oblast 


