
KARLOVARSKÝ KRAJ 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 21. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

konaného dne 10. března 2016 ve 13:30 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 

Přítomni: Ing. Tomáš Svoboda, Bohuslava Hajská, Ing. František Macháň, Mgr. 

Hana Janischová, Mgr. Dalibor Blažek, Mgr. Radek Karchňák. 

 

Omluveni: Mgr. Vladimír Hartmann, Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný, Mgr. Ladislav 

Sedláček. 

 

Neomluveni:  - 

 

Ostatní zúčastnění: Ing. Jana Trantinová  

 

Jednání zahájil ve 13:35 hodin a ukončil ve 14:45 hodin předseda Výboru pro výchovu, 

vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje Ing. Tomáš Svoboda. 

 

Členové Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje 

schválili následující program: 

 

1. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 

a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem 

 

2. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci 

Základní umělecká škola Járy Cimrmana Františkovy Lázně 

 

3. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci 

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš na účast divadelních souborů na 

festivalu "Sapperlot" v Brixenu 

 

4. Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu „Společné 

ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“ Střední zdravotnické školy a vyšší odborné 

školy Cheb, příspěvkové organizace 

 

5. Poskytnutí individuální dotace Basketbalovému klubu Lokomotiva Karlovy Vary 

z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2016 

 

6. Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu Karlovarského 

kraje s názvem „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském 

kraji" 

 

7. Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na soutěže 

a přehlídky vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2016 
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pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

Program jednání: 

 

1. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol  

a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem 

 

usnesení č. 177/03/16  

VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK  ke 
schválení 

 

 s účinností od 1. května 2016 změnu zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické 

poradny Karlovy Vary, příspěvková organizace, spočívající v rozšíření doplňkové činnosti 

o oblasti Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské 

povahy, Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 

činnosti a Ubytovací služby, dlouhodobý pronájem bytových a nebytových prostor, včetně 

vydání dodatku 

 

 s účinností od 1. května 2016 změnu zřizovací listiny Střední lesnické školy Žlutice, 

příspěvková organizace, spočívající v rozšíření doplňkové činnosti o oblast Poskytování 

služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, včetně vydání 

dodatku 

 

 s účinností od 1. května 2016 změnu zřizovací listiny Střední školy živnostenské Sokolov, 

příspěvková organizace, spočívající ve vyjmutí činností Výroba hudebních nástrojů  

a Opravy hudebních nástrojů z doplňkové činnosti, včetně vydání dodatku 

 

 s účinností od 1. května 2016 změnu zřizovací listiny Základní umělecké školy Nová 

Role, příspěvkové organizace, spočívající ve změně adresy jejího sídla z Nádražní 89/22, 

362 25  Nová Role na Chodovská 236, 362 25  Nová Role, včetně vydání dodatku 

 

 s účinností od 1. května 2016 změnu zřizovací listiny Základní školy a střední školy 

Karlovy Vary, příspěvkové organizace, kdy se v bodě 2. „Hlavní účel a předmět činnosti" 

ruší text vymezující činnost základní školy a nahrazuje textem v následujícím znění: 

 

a) poskytuje základní vzdělávání a její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "školský zákon"), zejména pak 

ustanoveními Části třetí a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, 

b) poskytuje základní vzdělávání žákům uvedeným v ustanovení § 16 odst. 9 školského 

zákona a její činnost se řídí školským zákonem, zejména ustanoveními § 16 a Částí třetí 

školského zákona a prováděcími předpisy ke školskému zákonu 

 

včetně vydání dodatku 
 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

8. Dotace v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2016 

 

9. Různé 
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2. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové 

organizaci Základní umělecká škola Járy Cimrmana Františkovy Lázně 

 

usnesení č. 178/03/16  

VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK ke 
schválení 

 

 poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní 

umělecká škola Járy Cimrmana Františkovy Lázně ve výši 70.000 Kč na částečné 

pokrytí nákladů spojených s pořádáním Ústředního kola národní soutěže 

základních uměleckých škol včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

3. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové 

organizaci Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš na účast divadelních 

souborů na festivalu "Sapperlot" v Brixenu 

 

usnesení č. 179/03/16  

VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK ke 
schválení 

 

 poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní 

umělecká škola Roberta Schumanna Aš ve výši 45.000 Kč na částečné pokrytí 

nákladů spojených s účastí divadelních souborů na festivalu "Sapperlot" v Brixenu 

včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

4. Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu „Společné 

ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“ Střední zdravotnické školy a vyšší 

odborné školy Cheb, příspěvkové organizace 

 

usnesení č. 180/03/16  

VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK vzít na 
vědomí 

 

 informaci o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu „Společné 

ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“ Střední zdravotnické školy a vyšší 

odborné školy Cheb, příspěvkové organizace 

VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK ke 
schválení 

 

 informaci o nutnosti zajištění dodatečného pokrytí neuznatelných výdajů projektu 

„Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“ ve výši 3.316.481,86 Kč 
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 poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 3.316.481,86 Kč na 

spolufinancování nezpůsobilých výdajů včetně kurzových rozdílů a poplatků 

realizační fáze projektu „Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“ včetně 

uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu 

 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

5. Poskytnutí individuální dotace Basketbalovému klubu Lokomotiva Karlovy Vary 

z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2016 

 

K tomuto bodu jednání nebylo přijato usnesení (pro: 2 proti: 1  zdržel se: 3) 

 

 

6. Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu 

Karlovarského kraje s názvem „Podpora přírodovědného a technického 

vzdělávání v Karlovarském kraji" 

 

usnesení č. 181/03/16  

VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK vzít na 
vědomí 

 

 informaci o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu Karlovarského 

kraje s názvem „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 

v Karlovarském kraji" 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

7. Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na soutěže 

a přehlídky vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 

2016 

 

usnesení č. 182/03/16  

VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí 

 

 poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na zabezpečení okresních a 

krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy pro rok 2016 Domu dětí a mládeže Karlovy Vary, příspěvkové 

organizaci ve výši 305.000 Kč, Domu dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, 

příspěvkové organizaci, ve výši 265.000 Kč a Domu dětí a mládeže, Sokolov, 

Spartakiádní 1937, příspěvkové organizaci, ve výši 265.000 Kč včetně uzavření 

veřejnoprávních smluv 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

8. Dotace v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2016 

 

usnesení č. 183/03/16  
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VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK  ke 
schválení 

 

 poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje subjektům v oblasti sportu 

v celkové výši 1.925.000 Kč dle přílohy 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

V Karlových Varech dne 10. března 2016 

Zapisovatel: Bc. Vlastimil Kovařík 

 

       

                                                                                           Ing. Tomáš Svoboda v. r. 

                                                                                     předseda Výboru pro výchovu,  

     vzdělávání a zaměstnanost Karlovarského kraje 


