
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální věci 

 
 

U s n e s e n í 

z 8. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální věci 

konaného dne 7.9. 2021 ve 14:00 hodin  

 

Přítomni:  Ing. Pavel Bráborec, MBA, Bc. Petr Končel, Pavlína Lišková, Ludmila Vocelková 

 

Nepřítomni:  MUDr. Miloš Starý, Jan Tóth, Mgr. Bc. Ondřej Špendlíček, Bc. Tereza Zykánová, Barbora 

Holubcová, DiS., Sylvie Kunešová, DiS., Věra Maříková, Bc. Jitka Pokorná, Kateřina 

Vorlová 

 

Ostatní zúčastnění:  zapisovatelka – Jana Loudová - oddělení rozvoje sociálních služeb, hosté – Mgr. 

Robert Pisár, člen rady pro oblast sociálních věcí, Mgr. Markéta Blažek Černá – 

KOTEC o. p. s., Bc. Petra Maněnová – vedoucí odboru sociálních věcí, Ing. Jana 

Pilařová – vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb 

 

 

Jednání zahájil ve 14:00 hodin a ukončil ve 14:55 hodin předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro 

sociální věci, Ing. Pavel Bráborec, MBA. 

 

Přítomní členové Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální věci nebyli usnášeníschopni a proto 

následující program nebyl schválen: 

 

 
1. Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 - 2023 

2. Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 

2021, dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na 

zajištění služeb v roce 2021 

3. Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2022 

4. Různé 

 

     
 

 
Program jednání: 

 

1.  Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období  

2021 - 2023 
usnesení nebylo přijato 

 

Přítomní členové Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast byli seznámeni s materiálem  

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 – 2023, 

který byl schválen na 38. jednání Rady Karlovarského kraje dne 23.8.2021 a dne 13.9.2021 bude předložen ke 

schválení na jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast nebyla usnášeníschopná, 

neproběhlo hlasování a nebylo přijato usnesení. 

      
 

 

2.  Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních 

služeb v roce 2021, dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje na zajištění služeb v roce 2021 
usnesení nebylo přijato 
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Přítomní členové Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast byli seznámeni s materiálem  

Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2021, 

dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění služeb 

v roce 2021, který byl schválen na 38. jednání Rady Karlovarského kraje dne 23.8.2021 a dne 13.9.2021 bude 

předložen ke schválení na jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast nebyla usnášeníschopná, 

neproběhlo hlasování a nebylo přijato usnesení. 

      
 

 

3. Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2022 
usnesení nebylo přijato 

 

Přítomní členové Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast byli seznámeni s materiálem  

Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2022, který byl schválen 

na 40. jednání Rady Karlovarského kraje dne 6.9.2021 a dne 13.9.2021 bude předložen ke schválení na 

jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast nebyla usnášeníschopná, 

neproběhlo hlasování a nebylo přijato usnesení. 

 

4. Různé 
bez usnesení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne 8.9.2021 

 

Zapisovatelka: Jana Loudová 

     

 

 

 Ing. Pavel Bráborec, MBA v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro sociální věci 


