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KARLOVARSKÝ KRAJ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Karlovarského kraje

U s n e s e n í
z 12. zasedání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 3. června 2010 ve 13:30 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje


Přítomni :	Milan Matějka, Věra Bartůňková, Bohumila Petříková, Mgr. Jiří Holan, Ing. Jaroslav Vojta, Jan Siváň, RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, Mgr. Vladimír Hartmann

Omluven :	Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný

Neomluveni: 	-

Ostatní zúčastnění:	PaedDr. Vratislav Emler, Mgr. Monika Šperglová


Jednání zahájil ve 13:35 hodin a ukončil v 14:50 hodin předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje Milan Matějka.

Členové výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje schválili následující program:

	Projekty na podporu aktivit v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2010


	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje České sportovní a.s.


	Příspěvek subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2010


	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Městu Chodov


	Nové obory vzdělání ve školách zřizovaných Karlovarským krajem


	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb


	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Městu Kraslice


	Návrh aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013


	Změna názvu projektu „ISŠTE Sokolov – zateplení sportovní haly“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov a jeho finanční krytí


	Změna názvu projektu „Integrovaná střední škola Cheb – zateplení budov školy“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb a jeho finanční krytí


	Změna názvu projektu „„Gymnázium Ostrov – zateplení pavilonů 1,2“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov a jeho finanční krytí
	Žádost Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje o souhlas s účastí stálých hostů za krajskou tripartitu na jednání Výboru pro výchovu, vzdělání
a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje


	Různé


pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0


Program jednání:

Projekty na podporu aktivit v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2010

usnesení č. 27/06 /10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK  ke schválení

poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na financování vybraných projektů v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2010 – odbor školství, mládeže a tělovýchovy právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným obcemi dle přílohy v celkové výši 234.060,- Kč dle přílohy č. 1 

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0


Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje České sportovní a.s.

usnesení č. 28/06/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení

	poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje České sportovní a.s. ve výši 2.000.000,- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s uspořádáním finálové skupiny „MS 2010 v basketbale žen“

 
pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0


Příspěvek subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2010

usnesení č. 29/06/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení


poskytnutí finančního příspěvku Basketbalovému klubu Lokomotiva Karlovy Vary ve výši 150.000,- Kč dle přílohy  

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0


Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Městu Chodov

usnesení č. 30/06/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Městu Chodov ve výši 75.000,- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s uspořádáním filmového festivalu „Krimifest 2010“

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0


Nové obory vzdělání ve školách zřizovaných Karlovarským krajem

usnesení č. 31/06/10 
VVVZ Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje

zřízení oboru vzdělání 79-01-B/001 Pomocná škola, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 2 žáků, v základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola praktická Žlutice 

	s účinností od 1. září 2010 zřízení literárně-dramatického oboru s nejvyšším povoleným počtem 40 žáků v základní umělecké škole, jejíž činnost vykonává Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou


pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0


Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

usnesení č. 32/06/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK  ke schválení

s účinností od 1. července 2010 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb spočívající v rozšíření doplňkové činnosti
o následující oblasti Silniční motorové dopravy:
nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,
vnitrostátní příležitostná osobní,
mezinárodní příležitostná osobní
	
pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0


Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Městu Kraslice

usnesení č. 33/06/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK  ke schválení

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Městu Kraslice ve výši 100.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících se zřízením střední školy za podmínky, že poskytnutí finančního příspěvku ve stejné výši z rozpočtu Města Kraslice schválí zastupitelstvo města

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0


Návrh aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013

usnesení č. 34/06/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje projednal a bere na vědomí

návrh aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 dle přílohy bez připomínek

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0


Změna názvu projektu „ISŠTE Sokolov – zateplení sportovní haly“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov a jeho finanční krytí

usnesení č. 35/06/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení

změnu názvu projektu příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov ve všech částech usnesení č. ZK 181/09/09 ze dne 19. září 2009 z „ISŠTE Sokolov – zateplení sportovní haly“ na „ISŠTE Sokolov - zateplení obvodových plášťů sportovní haly v Sokolově“

	celkové výdaje projektu „ISŠTE Sokolov - zateplení obvodových plášťů sportovní haly v Sokolově“ ve výši 12.873.020,- Kč uvedené v žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 



	poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování projektu „ISŠTE Sokolov - zateplení obvodových plášťů sportovní haly v Sokolově“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, tj. 899.330,90 Kč, 
a nezpůsobilých výdajů projektu do výše 5.299.661,- Kč, tj. celkem 6.198.991,90 Kč, včetně uzavření smlouvy


pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0

 
Změna názvu projektu „Integrovaná střední škola Cheb – zateplení budov školy“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb a jeho finanční krytí
	
usnesení č. 36/06/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení

změnu názvu projektu příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb ve všech částech usnesení č. ZK 180/09/09 ze dne 19. září 2009 z „Integrovaná střední škola Cheb – zateplení budov školy“ na „Zateplení ISŠ Cheb“

	celkové výdaje projektu „Zateplení ISŠ Cheb“ ve výši 9.934.698,- Kč uvedené v žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí


	poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování projektu „Zateplení ISŠ Cheb“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, tj. 690.475,40 Kč, a nezpůsobilých výdajů projektu do výše 4.649.944,- Kč, tj. celkem 5.340.419,40 Kč, včetně uzavření smlouvy


pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0


Změna názvu projektu „„Gymnázium Ostrov – zateplení pavilonů 1,2“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov a jeho finanční krytí

usnesení č. 37/06/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení 

změnu názvu projektu příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov ve všech částech usnesení č. ZK 155/06/09 ze dne 18. června 2009 z „Gymnázium Ostrov – zateplení pavilonů 1,2“ na „Dodatečné zateplení objektů Gymnázia Ostrov“

	celkové výdaje projektu „Dodatečné zateplení Gymnázia Ostrov“ ve výši 8.005.310,- Kč uvedené v žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 


	poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování projektu „Dodatečné zateplení objektů Gymnázia Ostrov“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, tj. 209.774,- Kč, a nezpůsobilých výdajů projektu do výše 5.907.570,- Kč, tj. celkem 6.117.344,- Kč, včetně uzavření smlouvy


pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0


Žádost Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje o souhlas s účastí stálých hostů za krajskou tripartitu na jednání Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje

usnesení č. 38/06/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje souhlasí
s účastí 2 stálých hostů z Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje za krajskou tripartitu na jednáních Výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0



V Karlových Varech dne 3. 6. 2010
Zapisovatel: Bc. Vlastimil Kovařík



									
                                                                                                       Milan Matějka
                                                                                          předseda výboru pro výchovu, 
	vzdělávání a zaměstnanost Karlovarského kraje

