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

U s n e s e n í
z 13. zasedání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 2. září 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, Mgr. Vladimír Hartmann, Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný

Omluven :	RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara

Neomluveni: 	-

Ostatní zúčastnění:	PaedDr. Vratislav Emler, Dana Martincová, Ing. Věra Tomsová, Jitka Kavková, Mgr. Jaroslav Šafránek, Miroslav Fous


Jednání zahájil ve 13:35 hodin a ukončil v 15:10 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:

	Informace o stavu implementace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím 2. etapy globálních grantů Karlovarského kraje v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3


	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ příspěvkové organizace Dětský domov Horní Slavkov


	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov „Dodatečné zateplení objektů Gymnázia Ostrov“ v rámci Operačního programu Životní prostředí


	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské univerzitě v Plzni


	Projekt „ISŠ Cheb, zateplení a výměna oken – objekt Na Hrázi 1“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb


	Projekt „Více vědět a umět, lépe se uplatnit“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov


	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem (kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace)

Nové obory vzdělání ve střední škole, jejíž činnost vykonává JEZDECKÁ AKADEMIE – střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o.

	Nové obory vzdělání ve školách zřizovaných Karlovarským krajem


	Žádost VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje o předložení materiálu ke změnám ve středním školství ještě před projednáním v Radě Karlovarského kraje


	Různé


pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0

Program jednání:

Informace o stavu implementace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím 2. etapy globálních grantů Karlovarského kraje v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3

usnesení č. 39/09/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí 

informaci o stavu implementace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím globálních grantů Karlovarského kraje
a doporučuje podání návrhů 2. etapy globálních grantů v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 dle tohoto materiálu

pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ příspěvkové organizace Dětský domov Horní Slavkov

usnesení č. 40/09/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení

	rozšíření účelu poskytnutého finančního příspěvku na přípravnou fázi projektu „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ příspěvkové organizace Dětský domov Horní Slavkov v tom smyslu, že schválený příspěvek je možno použít i v rámci programu Zelená úsporám, včetně uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku

 
pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0





Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov „Dodatečné zateplení objektů Gymnázia Ostrov“ v rámci Operačního programu Životní prostředí

usnesení č. 41/09/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení

	změnu charakteru určení části finančního příspěvku poskytnutého z rozpočtu Karlovarského kraje  na financování realizace projektu příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov „Dodatečné zateplení objektů Gymnázia Ostrov“ ve výši 300.000,- Kč z investičního na neinvestiční včetně uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje  


pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0


Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské univerzitě v Plzni

usnesení č. 42/09/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské univerzitě v Plzni ve výši 728.650,-- Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s přípravou a realizací kurzu celoživotního vzdělávání „Učitelství pro 1. stupeň ZŠ pro nekvalifikované učitele Karlovarského kraje“ včetně uzavření smlouvy

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0


Projekt „ISŠ Cheb, zateplení a výměna oken – objekt Na Hrázi 1“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

usnesení č. 43/09/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení

jako žadatele o dotaci pro projekt „ISŠ Cheb, zateplení a výměna oken – objekt Na Hrázi 1“ příspěvkovou organizaci Integrovaná střední škola Cheb 

	podání žádosti o dotaci na projekt „ISŠ Cheb, zateplení a výměna oken - objekt Na Hrázi 1“ v rámci programu Zelená úsporám případně Operačního programu Životní prostředí


	celkové výdaje projektu „ISŠ Cheb, zateplení a výměna oken - objekt Na Hrázi 1“ 
v maximální výši 20.000.000,- Kč včetně DPH, uvedené v žádosti o dotaci
z programu Zelená úsporám případně Operačního programu Životní prostředí


	závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „ISŠ Cheb, zateplení a výměna oken - objekt Na Hrázi 1“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, tj. max. 2.000.000,- Kč včetně DPH


pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0


Projekt „Více vědět a umět, lépe se uplatnit“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov

usnesení č. 44/09/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK  ke schválení

zařazení projektu „Více vědět a umět, lépe se uplatnit“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje
	
pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0


Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem (kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace)

usnesení č. 45/09/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK  ke schválení

s účinností od 1. října 2010 změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem (kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace) spočívající ve zrušení Přílohy č. 2 ze dne 17. září 2009 a jejím nahrazením Přílohou č. 2 ze dne 16. září 2010 včetně vydání příslušných dodatků

	s účinností od 1. října 2010 změnu zřizovacích listin vyjmenovaných příspěvkových organizací, spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se těmto příspěvkovým organizacím předává k hospodaření, včetně vydání příslušných dodatků:


Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek
Střední zemědělská škola Dalovice
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0
Nové obory vzdělání ve střední škole, jejíž činnost vykonává JEZDECKÁ AKADEMIE – střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o.

usnesení č. 46/09/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje

zřízení nových oborů vzdělání 41-43-L/52 Trenérství dostihových a sportovních koní, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 40 žáků,
a 41-43-L/52 Trenérství dostihových a sportovních koní, dálková forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 45 žáků, ve střední škole, jejíž činnost vykonává právnická osoba JEZDECKÁ AKADEMIE – střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o.

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0


Nové obory vzdělání ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem

usnesení č. 47/09/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje

s účinností od 1. září 2011 zřízení oborů vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika
a podnikání, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 272 žáků 
a 65-51-H/01 Kuchař - číšník, kombinovaná forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 102 žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb

	nezřízení oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 136 žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední průmyslová škola Ostrov 


	nezřízení oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 136 žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická
a ekonomická Sokolov


pro:
7
proti:
0
zdržel se:    1



Žádost VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje o předložení materiálu ke změnám ve středním školství ještě před projednáním v Radě Karlovarského kraje

usnesení č. 48/09/10 



VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje žádá

	aby materiál ke změnám ve středním školství byl předložen VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje ještě před projednáním v Radě Karlovarského kraje


pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0



V Karlových Varech dne 2. 9. 2010
Zapisovatel: Bc. Vlastimil Kovařík



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

