
KARLOVARSKÝ KRAJ 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 22. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

konaného dne 12. května 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 (odchod 13:57), Mgr. Radek 

Karchňák, Mgr. Vladimír Hartmann, Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný 

 

Nepřítomni:  Mgr. Ladislav Sedláček 

 

Ostatní zúčastnění: Ing. Stanislav Jambor, Mgr. Zdenka Spalová 

 

Jednání zahájil ve 13:32 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: 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

1. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 

a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem 

 

2. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 

2016 

 

3. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období od 

1. ledna 2016 do 30. dubna 2016 

 

4. Informace o opatřeních Integrované střední školy Cheb, příspěvkové organizace, 

k předcházení promlčení lhůt k náhradě škody 

 

5. Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury 

 

6. Vyhlášení dotačního programu "Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže 

v Karlovarském kraji" 

 

7. Poskytnutí individuálních dotací subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského 

kraje na rok 2016 

 

8. Program pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na 

podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže 

 

9. Různé 
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Program jednání: 

 

1. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 

a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem 

 

usnesení č. 184/05/16  

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

 

 s účinností od 1. září 2016 změnu názvu Odborného učiliště Horní Slavkov, 

příspěvkové organizace, na Střední odborné učiliště Horní Slavkov, příspěvková 

organizace, a příslušnou změnu zřizovací listiny, včetně vydání dodatku 

 

 s účinností od 1. července 2016 změnu zřizovací listiny Domova mládeže a školní 

jídelny Karlovy Vary, příspěvkové organizace, spočívající ve změně adresy jejího 

sídla z Lidická 38, 360 20  Karlovy Vary, na Lidická 590/38, 360 01  Karlovy 

Vary, včetně vydání dodatku 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

2. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na 

rok 2016 

 

usnesení č. 185/05/16  

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

 

 rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 

2016 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

3. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období 

od 1. ledna 2016 do 30. dubna 2016 

 

usnesení č. 186/05/16  

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

 

 informaci o poskytnutých dotacích ze státního rozpočtu na financování škol 

a školských zařízení v Karlovarském kraji za období od 1. ledna 2016 do 

30. dubna 2016 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 
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4. Informace o opatřeních Integrované střední školy Cheb, příspěvkové organizace, 

k předcházení promlčení lhůt k náhradě škody 

 

k tomuto bodu jednání nebylo přijato usnesení (pro: 4 proti: 0  zdržel se: 3) 

 

VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje materiál projednal a doporučuje důvodovou 
zprávu materiálu pro jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje doplnit, tak aby byla 
srozumitelná 

  

      

5. Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní 

struktury 

 

usnesení č. 187/05/16  

VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK schválit 

 

 Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní 

struktury dle návrhu s účinností ode dne jeho schválení 

VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK 

 

 zrušit Stipendijní program Karlovarského kraje dnem nabytí účinnosti nového 

Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní 

struktury 

 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

6. Vyhlášení dotačního programu "Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže  

v Karlovarském kraji" 

 

usnesení č. 188/05/16  

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

 

 uzavření darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem a Českým olympijským 

výborem (IČO: 485 46 607) ve výši 2.598.475 Kč za účelem podpory sportovní 

činnosti dětí a mládeže v Karlovarském kraji, včetně uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle návrhu 

 

 vyhlášení dotačního programu "Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže 

v Karlovarském kraji" pro rok 2016 dle návrhu 

 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
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7. Poskytnutí individuálních dotací subjektům v oblasti sportu z rozpočtu 

Karlovarského kraje na rok 2016 

 

usnesení č. 189/05/16  

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

 

 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje spolku "SAT sport 

a tanec" ve výši 50.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na 

"Beijing International Teenager Art Week - International Band Festival 2016" 

v Pekingu, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy  
 

 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové 

organizaci Městský dům kultury Sokolov ve výši 70.000 Kč na uspořádání akce 

"Sokolov v teniskách a Sokolovský ¼ maraton" včetně uzavření veřejnoprávní 

smlouvy 
 

 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti FK 

Baník Sokolov, a.s. ve výši 330.000 Kč v režimu "de minimis" na podporu 

profesionálního fotbalu FK Baník Sokolov, a.s. pro rok 2016 včetně uzavření 

veřejnoprávní smlouvy 

 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

8. Program pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže 

 

usnesení č. 190/05/16  

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

 

 Program pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na 

podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže dle návrhu 

s účinností dnem jeho schválení 

 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

V Karlových Varech dne 12. května 2016 

Zapisovatel: Bc. Vlastimil Kovařík 

 

       

                                                                                          Ing. Tomáš Svoboda v. r.  

                                                                                     předseda Výboru pro výchovu,  

     vzdělávání a zaměstnanost Karlovarského kraje 


