
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální věci 

 
 

U s n e s e n í 

z 9. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální věci 

konaného dne 21.9. 2021 ve 14:00 hodin  

 

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

Miloš Starý, Jan Tóth, Mgr. Bc. Ondřej Špendlíček, Barbora Holubcová DiS., Bc. Jitka 

Pokorná, Kateřina Vorlová, Sylvie Kunešová DiS. – do 14.55 hodin, Věra Maříková – do 

15:00 hodin 

 

Nepřítomni:  Bc. Tereza Zykánová 

 

 

Ostatní zúčastnění:  Bc. Barbora Horová, Mgr. Pavlína Parůžková - oddělení rozvoje sociálních služeb, 

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

Černá – KOTEC o. p. s., Ing. Jitka Líkařová – NRZP Karlovarského kraje, Bc. Edit 

Kunertová – MZ ČR, Jaroslav Hodboď – Fokus, z.s. + MZ ČR, Bc. Ivana Teplá – 

oddělení sociálních věcí 

 

 

Jednání zahájil ve 14:00 hodin a ukončil v 15:30 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 a 

odsouhlasili účast hostů na jednání: 

 

1. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2021 – 

navýšení neinvestiční dotace 1 

2. Krajský plán péče o duševní zdraví 

3. Různé 

 

pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0 

 

     
 

Program jednání: 

 

1.  Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2021 – 

navýšení neinvestiční dotace 1 

 

usnesení č. 18/09/21 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální věci 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit rozdělení finančních prostředků na zajištění 

sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2021 (navýšení neinvestiční dotace 1) v celkové 

výši 25.167.000 Kč (z toho pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje 5.918.000 Kč) dle 

přílohy č. 2 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2021 se 

subjekty dle přílohy č. 2 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit Rozpočtovou změnu č. 325/2021 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 

25.166.315 Kč z titulu přidělení neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí 

České republiky, z toho do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši 19.248.315 Kč a pro 

příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti sociální ve výši 5.918.000 Kč; finanční 

prostředky jsou určeny na plnění povinnosti kraje dle ustanovení § 95 písm. g) a h) zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. na financování běžných 



2 

 

výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu 

základních činností 

 

      

pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0 

 

usnesení č. 19/09/21 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální věci 

 

 pověřuje předsedu Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální věci k vedení jednání 

s Ing. Janou Pilařovou, vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb odboru sociálních věcí 

Krajského úřadu Karlovarského kraje ve věci zajištění metodické podpory poskytovatelů 

sociálních služeb při podávání žádostí o dotace na zajištění financování sociálních služeb 

 

pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

 

2.  Krajský plán péče o duševní zdraví 

 

usnesení č. 20/09/21 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální věci 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje vzít na vědomí Krajský plán péče o duševní zdraví pro 

Karlovarský kraj   

 

 

pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

1. Různé 

bez usnesení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne 21.9.2021 

 

 

Zapisovatelka: Barbora Horová 

 

 

 

 Ing. Pavel Bráborec, MBA v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro sociální věci 


