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KARLOVARSKÝ KRAJ
Krajská protidrogová komise Rady Karlovarského 
kraje


U s n e s e n í
z 17. zasedání Krajské protidrogové komise Rady Karlovarského kraje
konaného dne 5.1.2012 v 09.30 hodin, v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje


Přítomni : dle prezenční listiny	

Omluveni : dle prezenční listiny	

Neomluveni: dle prezenční listiny	

Ostatní zúčastnění: dle prezenční listiny


Jednání zahájil v 09.30 hodin a ukončil v 11.00 hodin předseda Krajské protidrogové komise (dále jen „KPK“), kpt. Bc. Ivan Zajíc.

Členové Krajské protidrogové komise Rady Karlovarského kraje schválili následující program:

Projednání Plánu práce Krajské protidrogové komise pro rok 2012 a jeho schválení 
Projekty protidrogové prevence  - dotační řízení RVKPP pro rok 2012 – informace
Ukončení činnosti Centra substituční terapie v Karlových Varech
Diskuse, závěr


pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0


Program jednání:

Projednání Plánu práce Krajské protidrogové komise pro rok 2012 a jeho schválení 

usnesení č. 28/01/12 
Krajská protidrogová komise projednala navržený Plán práce Krajské protidrogové komise pro rok 2011 a schválila jeho znění v podobě, která je přílohou č. 1.

pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0


Projekty protidrogové prevence  - dotační řízení RVKPP pro rok 2012 – informace

usnesení č. 29/01/11
Krajská protidrogová komise se seznámila se situací ohledně finanční podpory projektům protidrogové prevence poskytovatelů o.s. Světlo Kadaň a KOTEC o.s. ze státního rozpočtu, v rámci dotačního řízení RVKPP pro rok 2012  a bere na vědomí, že o výsledku jednání dne 11.1.2012 a výsledku dotačního řízení RVKPP pro rok 2012, bude informována na dalším jednání KPK, dne 8.3.2012.

pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0

Ukončení činnosti Centra substituční terapie v Karlových Varech

usnesení č. 30/01/12
Krajská protidrogová komise se seznámila s důvody ukončení činnosti Centra substituční terapie v Karlových Varech a bere na vědomí, že Centrum substituční terapie končí svou činnosti k 1.1.2012.

pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0


Diskuse

Diskutovaná témata
Ukončení činnosti Centra substituční terapie v Karlových Varech
Problematika financování projektů K-center a terénních programů ze státního rozpočtu v rámci dotačního výboru RVKPP.
Situace na drogové scéně Karlovarského kraje



Příloha č. 1 – Plán práce Krajské protidrogové komise na rok 2012


V Karlových Varech dne  5.1.2012
Zapisovatelka:  Ing. Bc. Šárka Benešová


									vlastnoruční podpis
	kpt. Bc. Ivan Zajíc, předseda
	Krajské protidrogová komise 
	Rady Karlovarského kraje	
                                                                                 
		

