
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální věci 

 
 

U s n e s e n í 

z 3. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální věci 

konaného dne 6. 4. 2021 ve 14:00 hodin  

 

Přítomni:  Ing. Pavel Bráborec, MBA, Barbora Holubcová, DiS., Bc. Petr Končel, Sylvie Kunešová, 

DiS., Pavlína Lišková, Bc. Jitka Pokorná, MUDr. Miloš Starý, Mgr. Bc. Ondřej Špendlíček,  

Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Kateřina Vorlová, Bc. Tereza Zykánová 

Nepřítomni:  Věra Maříková  

Ostatní zúčastnění:  zapisovatelka – Dagmar Čejková, hosté – Mgr. Robert Pisár, člen rady pro oblast 

sociálních věcí, Bc. Petra Maněnová – vedoucí odboru sociálních věcí, Ing. Jana 

Pilařová – vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb, Ing. Jitka Líkařová – 

předsedkyně Národní rady osob se zdravotním postižením ČR 

stálí hosté - Bc. Miloslav Čermák, Mgr. Markéta Blažek Černá  

 

 

Jednání zahájil ve 14:00 hodin a ukončil ve 15:09 hodin předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro 

sociální věci, Ing. Pavel Bráborec, MBA. 

 

Přítomní členové Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální věci schválili následující program: 

 

1. Projednání „Programu rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027  
2. Vyhlášení dotačních programů odboru sociálních věcí pro rok 2021 – druhá část 

3. Různé 
 

pro: 12 schváleno:   ANO    

 

 

Program jednání: 

 

1. Projednání „Programu rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027  
usnesení č. 4/04/21 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální věci 

 

 bere na vědomí informaci o Programu rozvoje Karlovarského kraje na období 2021 - 2027  

 doporučuje Radě Karlovarského kraje souhlasit s dokumentem Program rozvoje 

Karlovarského kraje na období 2021 – 2027 

 

 

pro:  12 schváleno:   ANO    

 

 

2. Vyhlášení dotačních programů odboru sociálních věcí pro rok 2021 – druhá část 
usnesení č. 5/04/21 

Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální věci 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit vyhlášení a pravidla pro příjem a hodnocení 

žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní 

činností seniorů 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rodiny 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

dobrovolnictví 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na neinvestiční podporu 

terénních a ambulantních sociálních služeb 



2 

 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční podporu 

terénních a ambulantních sociálních služeb 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje vyhlásit 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní 

činnosti seniorů 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rodiny 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

dobrovolnictví 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na neinvestiční podporu 

terénních a ambulantních sociálních služeb 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční podporu 

terénních a ambulantních sociálních služeb 

 

pro: 12 schváleno:   ANO    

 

 

3. Různé 

bez usnesení 

 

V Karlových Varech dne 6. 4. 2021 

Zapisovatelka: Dagmar Čejková 

     

 

 

 Ing. Pavel Bráborec, MBA v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro sociální věci 


