
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast 

 
 

U s n e s e n í 

z 27. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast 

konaného dne 15. 10. 2019 ve 13 hodin, v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Přítomni:  Ing. Pavel Bráborec, MBA, Pavel Benda, Dana Janurová, František Jurčák, Richard Kubíček, 

DiS., Věra Maříková, Renata Oulehlová (příchod ve 13:10 h), Bc. Jitka Pokorná, Ludmila 

Vocelková  

Nepřítomni:  Bc. Miloslav Čermák, MUDr. Ing. Robert Plachý, Bc. Tereza Zykánová  

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

Ing. Jana Pilařová 

 

Jednání zahájil ve 13:00 hodin a ukončil ve 13:50 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. Financování sociálních služeb v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II 

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

– vrácené finanční prostředky v souvislosti s realizací projektu Podpora vybraných služeb 

sociální prevence II 

3. Různé 
 

pro: 8 schváleno:   ANO    

 

Program jednání: 

 

1. Financování sociálních služeb v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II 

usnesení č. 79/10/19 

Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit výjimku z Programu pro poskytování dotací 

v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II pro organizaci Joker z.s., IČO 

26656892, která se týká bezdlužnosti organizace 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit financování sociálních služeb v rámci projektu 

Podpora vybraných služeb sociální prevence II dle přílohy č. 1 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit vydání pověření k poskytování služeb 

obecného hospodářského zájmu v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II 

dle přílohy č. 1 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit vydání dodatků k pověření k poskytování 

služeb obecného hospodářského zájmu v rámci kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském 

kraji dle návrhu subjektům dle přílohy č. 1 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí dotací v rámci projektu Podpora 

vybraných služeb sociální prevence II na zajištění sociálních služeb v roce 2019 v celkové výši 

14.082.500 Kč, z toho neinvestiční dotace 3 ve výši 12.687.400 Kč (z toho max. 5 % spoluúčast 

Karlovarského kraje, tj. 634.370 Kč) a neinvestiční dotace 2 ve výši 1.395.100 Kč, dle přílohy č. 3 

 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 II dle přílohy č. 3 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám 

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

návrhu se subjekty dle přílohy č. 3 
 

 

pro: 8 schváleno:   ANO 



2 

 

 

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

vrácené finanční prostředky v souvislosti s realizací projektu Podpora vybraných služeb sociální 

prevence II 

usnesení č. 80/10/19 

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 rozdělení finančních prostředků na zajištění 

sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2019 - navýšení neinvestiční dotace 1 II v celkové 

výši 12.316.000 Kč (z toho pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje 6.160.300 Kč), dle 

přílohy č. 2, za podmínky vrácení finančních prostředků ve výši 12.315.000 Kč na účet 

Karlovarského kraje, tj. neinvestiční dotace 1 poskytnutá na zajištění sociálních služeb zahrnutých 

do projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II na období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 

2019 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám 

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

návrhu se subjekty dle přílohy č. 2, za podmínky vrácení finančních prostředků ve výši 

12.315.000 Kč na účet Karlovarského kraje, tj. neinvestiční dotace 1 poskytnutá na zajištění 

sociálních služeb zahrnutých do projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II na 

období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 

  

pro: 9 schváleno:   ANO 

 

3. Různé 

bez usnesení 

 

 

 

V Karlových Varech dne 21. 10. 2019 

Zapisovatelka: Dagmar Čejková 

 

 

 

 

          

 Ing. Pavel Bráborec, MBA v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro sociální oblast 


