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  U s n e s e n í 

z 18. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro rozvoj venkova  
konaného dne 25. 10. 2018 v 10:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 

 

 

Přítomni:  Jaroslava Brožová-Lampertová od 10:21 , Lenka Dvořáková, Jiří Chmelarčík, 

Nikola Indrová od 10:18, Martin Maleček, Luboš Pokorný , Michal Skýba, 

Tomáš Svoboda, Květoslava Šafnerová, Barbora Vojtová  

 

Omluveni:  Vladislava Chalupková  

 

Ostatní zúčastnění: Jaroslav Bradáč, Josef Janů, Monika Havlová, Jaromír Musil, Martina 

Weissová 

 

Jednání zahájil v 10:05 hodin a ukončil v 11:10  hodin předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

pro rozvoj venkova pan Luboš Pokorný. 

 

 

  

Program: 

 
1. Úvod, schválení programu, schválení účasti hostů 

2. Dopracování „Koncepce středního školství v Karlovarském kraji“ 

3. Program obnovy venkova – změna v dotovaných akcích obcí Valeč a Hazlov 

4. Program RE:START 

5. Různé 

 

1.  

a) Schválení programu 

usnesení č. 53/10/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro rozvoj venkova 

 Schvaluje navržený program jednání 

 

 

pro: 

 
8 proti:  0 zdržel se: 0 

b) Souhlas s přítomností přizvaných hostů po dobu jednání Komise 

usnesení č. 54/10/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro rozvoj venkova 

 Souhlasí, aby po celou dobu jejího jednání byli přítomni hosté uvedení v záhlaví tohoto 

dokumentu jako „Ostatní zúčastnění“ 

pro: 

 
8 

 
proti:  

  
0 zdržel se: 0 
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2. Dopracování „Koncepce středního školství v Karlovarském kraji“  

usnesení č. 55/10/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro rozvoj venkova 

 Doporučuje v návaznosti na obdržené připomínky k návrhu Analytické a 

strategické části Koncepce středního školství v Karlovarském kraji  

 neměnit formu materiálu na koncepční materiál se všemi jeho náležitostmi, 

protože tímto je v oblasti regionálního školství Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji, který 

splňuje všechny atributy koncepce, přičemž jednu jeho část tvoří 

problematika středního školství včetně navrhovaných opatření, kterými 

jsou pro roky 2016 - 2020 „harmonizovat skladbu oborů středního 

vzdělávání a provázat efektivněji jejich strukturu s potřebami trhu práce, 

využívat predikci potřeb regionálního trhu práce jako jedno z kritérií při 

úpravě počtu otevíraných tříd prvního ročníku oborů středního odborného 

vzdělávání; podpořit výuku v těch oborech středního vzdělávání, u jejichž 

absolventů je předpoklad dlouhodobého uplatnění na trhu práce“, 

„podporovat obory technického a přírodovědného zaměření s ohledem na 

technický pokrok a požadavky trhu práce“ a „nenavyšovat kapacity a počty 

tříd gymnázií“ 

 celý materiál pojmout a dopracovat jako další etapu úpravy oborové 

struktury středních škol zřizovaných Karlovarským krajem s tím, že 

 v Analytické a strategické části materiálu budou pouze opraveny 

případné nesprávné dílčí údaje 

 v Realizační části materiálu budou navržena 

 variantní řešení dokončení úpravy oborové struktury středních 

odborných škol včetně stanovení cílových záměrů jednotlivých 

oborů vzdělání 

 variantní řešení problematiky gymnázií a lyceí 

 opatření vyplývající ze schválené varianty řešení dokončení úpravy 

oborově struktury středních odborných škol a varianty řešení problematiky 

gymnázií a lyceí následně zapracovat do Dlouhodobého záměru vzdělávání 

a rozvoje vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji na následující období 
 

 

 

 

3. Program obnovy venkova - změna v dotovaných akcích obcí Valeč a Hazlov 

 

usnesení č. 56/10/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro rozvoj venkova 

 souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje k odsouhlasení 

 změnu parametrů akce obce Valeč, dotované v rámci Programu obnovy venkova, "Oprava místní 

komunikace v obci Valeč" 

 změnu parametrů akce obce Hazlov, dotované v rámci Programu obnovy venkova, „Výstavba nové 

soustavy veřejného osvětlení“ 

 

 

pro: 10  proti:  0 zdržel se: 0 

 

pro: 10 proti:  0 zdržel se: 0 
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4. Program RE:START 

 

usnesení č. 57/10/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro rozvoj venkova 

 bere na vědomí informaci o aktuálním vývoji akčních plánů programu RE:START a prioritizaci 

opatření pro Karlovarský kraj 

 

 

pro: 10 proti:  0 zdržel se: 0 

 

 

5. Různé 

 

bez usnesení  

 

 

 

 

Příští jednání se uskuteční ve čtvrtek dne 29. 11. 2018 v 10:00. 

 

 

 

V Karlových Varech dne 25. 10. 2018 

 

Zapisovatelka: Irena Langová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luboš Pokorný v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro rozvoj venkova 

  


