

5

file_0.jpg


file_1.wmf

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

U s n e s e n í
ze 14. zasedání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 25. listopadu 2010 ve 13:30 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje


Přítomni :	Milan Matějka, Věra Bartůňková, Bohumila Petříková, Mgr. Jiří Holan, Mgr. Vladimír Hartmann, Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný

Omluven :	RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, Jan Siváň

Neomluveni: 	Ing. Jaroslav Vojta

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


Jednání zahájil ve 13:40 hodin a ukončil v 15:35 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:

	Projekt příspěvkové organizace Gymnázium Cheb v rámci Programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013
a zajištění realizace této akce


	Smlouva o příspěvku a návratné finanční výpomoci k projektu příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb „Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti podpory - AKONA“


	Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení


	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem


	Projekt „Zateplení objektu Dětského domova Cheb“ příspěvkové organizace Dětský domov Cheb


	Petice proti uzavření Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek


	Změny v oblasti středního vzdělávání v Karlovarském kraji od školního roku 2011/2012


pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0


Program jednání:

Projekt příspěvkové organizace Gymnázium Cheb v rámci Programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 a zajištění realizace této akce

usnesení č. 49/11/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení

změnit ve všech částech usnesení č. ZK 183/09/09 ze dne 17. 9. 2009 název projektu z „Zřízení Německo-českého jazykového a komunikačního centra v gymnáziích Oelsnitz a Cheb“ na „Zřízení Česko-německého jazykového
a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb“

	navýšení celkových výdajů projektu „Zřízení Česko-německého jazykového 
a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb“ z 25.000.000,- Kč uvedenými v žádosti o dotaci Programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 na 29.029.589,72 Kč z důvodu změny kurzu eura vůči koruně české a s tím související změnu závazku Karlovarského kraje zajistit spolufinancování tohoto projektu do výše 10 % způsobilých výdajů z 2.500.000,- Kč na 2.902.958,97 Kč a dále změnu závazku Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu do výše 90 % celkových nákladů z 22.500.000,- Kč na 26.126.630,75 Kč


	poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 2.902.958,97 Kč na spolufinancování realizační fáze projektu „Zřízení Česko-německého jazykového 
a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb“ včetně uzavření smlouvy


	poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 26.126.630,75 Kč na předfinancování realizační fáze projektu „Zřízení Česko-německého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb“ závazek Karlovarského kraje na spolufinancování projektu do maximální výše 700.000,- Kč včetně DPH včetně uzavření smlouvy


pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0


Smlouva o příspěvku a návratné finanční výpomoci k projektu příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb „Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti podpory - AKONA“

usnesení č. 50/11/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení

	změnu názvu projektu příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb 
z „AKONA“ na „Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti podpory - AKONA“ ve všech částech usnesení č. ZK 274/09/09 ze dne 17. září 2009


	poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizační fáze projektu „Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti podpory - AKONA“ příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb ve výši 836.899,41 Kč včetně uzavření smlouvy


	poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizační fáze projektu „Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti podpory - AKONA“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb ve výši 8.368.994,12 Kč včetně uzavření smlouvy

 
pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0


Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

usnesení č. 51/11/10 
VVVZ Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje

	zřízení střední školy, jejíž činnost bude vykonávat Základní škola 
a mateřská škola Kraslice, Havlíčkova 1717, okres Sokolov, příspěvková organizace, s nejvyšším povoleným počtem 200 žáků, s následujícími obory vzdělání s účinností od 1. ledna 2011


	23-52-H/01 Nástrojář, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 30 žáků, 
	23-51-H/01 Strojní mechanik, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 30 žáků,
	39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 45 žáků,
	23-45-L/01 Mechanik seřizovač, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 45 žáků,
	78-42-M/05 Přírodovědné lyceum, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 50 žáků


	s účinností od 1. září 2011 zřízení oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 136 žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb


pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0





Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem

usnesení č. 52/11/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení

s účinností od 1. ledna 2011 změnu zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se těmto příspěvkovým organizacím předává k hospodaření:

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek
Střední zemědělská škola Dalovice
Gymnázium Cheb
Gymnázium Sokolov

pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0


Projekt „Zateplení objektu Dětského domova Cheb“ příspěvkové organizace Dětský domov Cheb

usnesení č. 53/11/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení

změnu názvu projektu příspěvkové organizace Dětský domov Cheb z „Dětský domov Cheb – zateplení budovy“ na „Zateplení objektu Dětského domova Cheb“ ve všech částech usnesení č. ZK 183/09/09 ze dne 17. 9. 2009 

	jako žadatele o dotaci pro uvedený projekt v rámci příslušné výzvy programu Zelená úsporám příspěvkovou organizaci Dětský domov Cheb


	podání žádosti o dotaci na projekt „Zateplení objektu Dětského domova Cheb“ v rámci programu Zelená úsporám


	celkové výdaje projektu v maximální výši 7.000.000,- Kč včetně DPH


	závazek Karlovarského kraje na spolufinancování projektu do maximální výše 700.000,- Kč včetně DPH


	rozšíření účelu poskytnutého finančního příspěvku na přípravnou fázi projektu „Zateplení objektu Dětského domova Cheb“ příspěvkové organizace Dětský domov Cheb v tom smyslu, že schválený příspěvek je možno použít i v rámci programu Zelená úsporám, včetně uzavření příslušného dodatku ke smlouvě
o poskytnutí příspěvku


pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0


Petice proti uzavření Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek

usnesení č. 54/11/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK
k projednání

odpověď na Petici proti uzavření Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek
	
pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0


Změny v oblasti středního vzdělávání v Karlovarském kraji od školního roku 2011/2012

usnesení č. 55/11/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje projednal

materiál „Návrh na změny v oblasti středního vzdělávání v Karlovarském kraji od školního roku 2011/2012“ dle návrhu, který obsahuje variantní řešení uvedené problematiky, a neusnesl se na doporučení ani jedné z variant Zastupitelstvu Karlovarského kraje

Varianta 1         pro:
3
proti:
2
zdržel se:
1
Varianta 2         pro:
1
proti:
4
zdržel se:
1
Varianta 3         pro:
1
proti:
4
zdržel se:
1


V Karlových Varech dne 25. 11. 2010
Zapisovatel: Bc. Vlastimil Kovařík



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

