
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast 

 
 

U s n e s e n í 

z 21. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast 

konaného dne 29. 1. 2019 ve 13 hodin, v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 

Přítomni:  Ing. Pavel Bráborec, MBA, Pavel Benda, Bc. Miloslav Čermák, František Jurčák, Richard 

Kubíček, DiS., Věra Maříková, Renata Oulehlová, Jitka Pokorná, Ludmila Vocelková, Bc. 

Tereza Zykánová   

Omluveni:  Dana Janurová  

Neomluveni:  MUDr. Ing. Robert Plachý 

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

Ing. Jana Pilařová, Mgr. Robert Pisár - předseda krajské organizace Asociace poskytovatelů sociálních 

služeb České republiky za Karlovarský kraj 
 

 

Jednání zahájil ve 13:00 hodin a ukončil ve 14:15 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. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast na rok 2019 

2. Návrh termínů jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast na rok 2019  

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

4. Poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v roce 2019 v rámci projektu Podpora 

vybraných služeb sociální prevence 

5. Informace o připravovaných projektech Podpora vybraných služeb sociální prevence II a 

Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II 

6. Různé 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 1 

 

 

 

Program jednání: 

 

1. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast na rok 2019  

usnesení č. 64/01/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast 

 

 schvaluje Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast na rok 2019 

 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 1 

 

 

2. Návrh termínů jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast na rok 2019  
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bez usnesení  

 

 

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

roce 2019 

usnesení č. 65/01/19 

 

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 Dveře 

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

 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 subjektu CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně o.p.s., 

IČO 70957142, na zajištění sociální služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením z důvodu nezařazení sociální služby do sítě sociálních služeb v 

Karlovarském kraji pro rok 2019 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit neposkytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje subjektu Debitum gratis, spolek, IČO 5437211, na zajištění sociální 

služby odborné sociální poradenství z důvodu nezařazení sociální služby do sítě sociálních 

služeb v Karlovarském kraji pro rok 2019 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit rozdělení finančních prostředků na 

zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2019 v celkové výši 529.456.500 Kč, 

z toho neinvestiční dotace 1 ve výši 514.235.700 Kč (z toho pro příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje 205.835.400 Kč) a neinvestiční dotace 2 ve výši 15.220.800 Kč, dle 

přílohy 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit uzavření veřejnoprávních smluv o 

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

dle přílohy 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 1 

 

 

4. Poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v roce 2019 v rámci projektu Podpora 

vybraných služeb sociální prevence  

usnesení č. 66/01/19 

 

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 poskytnutí dotací na zajištění sociálních 

služeb v roce 2019 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence v celkové 

výši 60.639.900 Kč, z toho neinvestiční dotace 3 ve výši 56.180.500 Kč (z toho max. 5% 

spoluúčast Karlovarského kraje, tj. 2.809.025 Kč) a neinvestiční dotace 2 ve výši 4.459.400 

Kč, dle přílohy 
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 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit uzavření veřejnoprávních smluv o 

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

v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence dle přílohy 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 1 

      

 

 

5. Informace o připravovaných projektech Podpora vybraných služeb sociální prevence II a 

Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji 

II 

bez usnesení  

 

 

6. Různé 

bez usnesení 

 

 

 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne 29. 1. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovatelka: Dagmar Čejková 

 

        

 

 

 

   

 Ing. Pavel Bráborec, MBA v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro sociální oblast 


