
KARLOVARSKÝ KRAJ 

Krajská protidrogová komise Rady Karlovarského  

kraje 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 3. zasedání Krajské protidrogové komise Rady Karlovarského kraje 

konaného dne 23.5.2013 v 10.00 hodin, v sídle Kontaktního centra Karlovy Vary, Sportovní 

359/32, Karlovy Vary 

 

Přítomni : dle prezenční listiny  

Omluveni : dle prezenční listiny  

Neomluveni: dle prezenční listiny  

Ostatní zúčastnění: dle prezenční listiny 

 

Jednání zahájil v 10.00 hodin a ukončil v 12.00 hodin předseda Krajské protidrogové komise Rady 

Karlovarského kraje (dále jen „KPK“),  Bc. Jan Picka. 

 

Členové Krajské protidrogové komise Rady Karlovarského kraje schválili následující program: 

 

1. Schválení Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v Karlovarském kraji za rok 2012 

2. Prohlídka nových prostor K-centra Karlovy Vary, poskytovatele služby protidrogové 

prevence o.s. Světlo Kadaň, prezentace činnosti centra 

3. Informace o probíhajících jednání ohledně znovuotevření Centra substituční terapie 

v Karlovarském kraji 

4. Program rozvoje Karlovarského kraje na období 2014-2020 a s ním související aktualizace 

Strategie e rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – udělení souhlasu a 

doporučení Radě a Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

5. Diskuze a závěr 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

1. Schválení Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v Karlovarském kraji za rok 2012 

 

Program jednání: 

Návrh usnesení:  

Ing. Bc. Šárka Benešová představila Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky 

Karlovarského kraje za rok 2012, kterou před jednáním zaslala členům KPK k prostudování a 

případným připomínkám. 

 

usnesení 05/05/13 

Krajská protidrogová komise projednala a schválila Výroční zprávu o realizaci protidrogové 

politiky Karlovarského kraje za rok 2012. 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

2. Prohlídka nových prostor K-centra Karlovy Vary, poskytovatele služby protidrogové 

prevence o.s. Světlo Kadaň, prezentace činnosti centra 

 

Návrh usnesení 

V souvislosti s přemístěním služby K-centra Karlovy Vary do nových prostor v ulici Sportovní 

359/32, v Karlových Varech, se uskutečnilo výjezdní zasedání KPK , kde měli členové komise 
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možnost prohlédnout si tyto nové prostory a blíže se seznámit s činností kontaktního centra. Činnost 

K-centra prezentoval jeho vedoucí, Richarda Vodička -   navržené usnesení nebylo přijato. 

 

3. Informace o probíhajících jednání ohledně znovuotevření Centra substituční terapie 

v Karlovarském kraji 

 

Návrh usnesení: 

Ing. Bc. Šárka Benešová informovala přítomné členy komise o probíhajících jednáních ohledně 

znovuotevření Centra substituční terapie (dále jen „CST“) v Karlovarském kraji. Informovala o 

tom, že po oslovení sdružení ULICE o.s. Plzeň vypracoval jeho ředitel Mgr. Martin Parula projekt – 

nástin možného fungování CST, který byl předložen k nahlédnutí vedoucím odboru sociálních věcí 

a odboru zdravotnictví. Dne 10.5.2013 proběhla první informativní schůzka a další termín jednání je 

stanoven na 10.6., kdy vedoucí odboru zdravotnictví, Ing. Alena Šalátová přislíbila předložení 

návrhů na řešení prostor služby - navržené usnesení nebylo přijato. 

 

4. Program rozvoje Karlovarského kraje na období 2014-2020 a s ním související aktualizace 

Strategie e rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje -  udělení souhlasu a 

doporučení Radě a Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

 

Návrh usnesení 

Přítomným členům komise byl předložen nový Program rozvoje Karlovarského kraje na období 

2014-2020 a s ním související aktualizace Strategie konkurenceschopnosti Karlovarského kraje. 

Tyto dokumenty připravil Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

Dokumenty podléhají schválení Radou a Zastupitelstvem Karlovarského kraje, kdy před tímto 

úkonem je nutné je projednat na příslušných komisích a výborech Karlovarského kraje. Kromě 

uvedených strategických dokumentů bylo členům předloženo i stanovisko Ministerstva životního 

prostředí k návrhu koncepce. 

 

usnesení č. 06/05/13 

Krajská protidrogová komise souhlasí a doporučuje ke schválení Radě a Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje strategické dokumenty - Program rozvoje Karlovarského kraje na období 

2014-2020 a aktualizace Strategie konkurenceschopnosti Karlovarského kraje. 

 

 

 

5. Diskuze a závěr 

 

Diskutovaná témata 

 Financování sociálních služeb protidrogové prevence v Karlovarském kraji 

 současná drogová scéna kraje 

 hledání možných nových zdrojů financování služeb protidrogové prevence 

 

 

V Karlových Varech dne   23.5.2013 

Zapisovatelka:  Ing. Bc. Šárka Benešová 

 

 

         vlastnoruční podpis 

 Bc. Jan Picka, předseda 

 Krajské protidrogové komise  

 Rady Karlovarského kraje  v.r. 

   

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 


