
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 10. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

konaného dne 23. května 2018 v 13:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 

Přítomni: Mgr. Bc. Hana Žáková, Mgr. Vladimír Hartmann, Ing. Erik Klimeš, 

Mgr. Božena Šikýřová, Bc. Petr Šikýř, Mgr. Zdeněk Hrkal (přítomen od 

13:55 do 15:02), Mgr. Pavel Janus (odchod 14:52), Mgr. Luděk Soukup 

 

Omluveni: Mgr. Jan Hluchý, Ing. Jan Homolka, Mgr. Bc. Václav Slavík 

 

Neomluveni:  - 

 

Ostatní zúčastnění: Ing. Jaroslav Bradáč, Mgr. Monika Havlová, Mgr. Zdenka Spalová 

(usnesení č. 2/01/17), Ing. Stanislav Jambor, Bc. Vlastimil Kovařík 

(zapisovatel) 

 

Jednání zahájila v 13:08 hodin a ukončila v 15:41 hodin předsedkyně Výboru pro výchovu, 

vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje Mgr. Bc. Hana Žáková. 

 

Členové Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje 

schválili účast hostů: Ing. Jaroslav Bradáč (člen rady Karlovarského kraje), Mgr. Monika 

Havlová (vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy), a Ing Stanislav Jambor (vedoucí 

oddělení vzdělávání a evropských programů) 

 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Členové Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje 

schválili následující program s tím, že bod č. 7 bude projednán jako první: 

 

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

2018 

 

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

1. ledna 2018 do 10. května 2018 

 

3. Projekt „Geo-Explorers“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

 

4. Partnerství Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace, 

v projektu „Future Forest“ 

 

5. Projekt „Diversity of Ceramics“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 
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pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Program jednání: 

 

1. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na 

rok 2018 

 

usnesení č. 128/05/18  

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

 

 rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 

2018 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

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

od 1. ledna 2018 do 10. května 2018 

 

usnesení č. 129/05/18  

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 2018 do 10. května 

2018  

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

 

Následující bod č. 3 uvedla předsedkyně Mgr. Bc. Hana Žáková a navrhla hlasování en 

bloc o bodech č. 3 – 5 a dala o návrhu hlasovat. 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

6. Projekt „Modernizace infrastruktury SŠ logistické“ Střední školy logistické Dalovice, 

příspěvková organizace 

 

7. Koncepce středního školství v Karlovarském kraji - Analytická a strategická část 

 

8. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu 

 

9. Plán sportu Karlovarského kraje 2018 - 2023 

 

10. Různé 
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Poté členové výboru hlasovali en bloc o bodech č. 3 – 5 a předložená usnesení těchto 

bodů schválili. 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

3. Projekt „Geo-Explorers“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

 

usnesení č. 130/05/18  

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

 

 jako žadatele o dotaci na projekt „Geo-Explorers“ Střední uměleckoprůmyslovou 

školu Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

 podání žádosti o dotaci na projekt „Geo-Explorers“ 

 

 předpokládané výdaje projektu „Geo-Explorers“ ve výši 797.254 Kč, kdy 

financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků programu Erasmus+ 

 

 poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu ve výši 

159.451 Kč (20 % z celkových výdajů projektu) a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

za podmínky, že projektová žádost bude schválena 

 

 

4. Partnerství Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková 

organizace, v projektu „Future Forest“ 

 

usnesení č. 131/05/18  

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

 

 předpokládané výdaje partnera projektu „Future Forest“ ve výši 686.515 Kč, kdy 

financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků programu Erasmus+ 

 

 poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu ve výši 

137.303 Kč (20 % z celkových výdajů partnera projektu) a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy za podmínky, že projektová žádost bude schválena 

 

      

5. Projekt „Diversity of Ceramics“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy 

Vary, příspěvková organizace 

 

usnesení č. 132/05/18  

VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK ke 
schválení 
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 jako žadatele o dotaci na projekt „Diversity of Ceramics“ Střední 

uměleckoprůmyslovou školu Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

 podání žádosti o dotaci na projekt „Diversity of Ceramics“ 

 

 předpokládané výdaje projektu „Diversity of Ceramics“ ve výši 922.490 Kč, kdy 

financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků programu Erasmus+ 

 

 poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu ve výši 

184.498 Kč (20 % z celkových výdajů projektu) a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

za podmínky, že projektová žádost bude schválena 

      

      

6. Projekt „Modernizace infrastruktury SŠ logistické“ Střední školy logistické 

Dalovice, příspěvková organizace 

 

usnesení č. 133/05/18  

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

 

 jako žadatele o dotaci na projekt „Modernizace infrastruktury SŠ logistické“ 

Střední školu logistickou Dalovice, příspěvková organizace 

 

 podání žádosti o dotaci na projekt „Modernizace infrastruktury SŠ logistické“ 

 

 předpokládané výdaje projektu „Modernizace infrastruktury SŠ logistické“ ve výši 

2.350.000 Kč, kdy financování projektu je řešeno z 90 % z prostředků 

Integrovaného regionálního operačního programu a Státního rozpočtu ČR 

 

 poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu ve výši 

2.112.750 Kč (90 % z celkových uznatelných výdajů projektu) 

 

 poskytnutí dotace na spolufinancování projektu ve výši 237.250 Kč, z toho 

234.750 Kč (10 % z celkových uznatelných výdajů projektu) a neuznatelné výdaje 

ve výši 2.500 Kč 

 

 poskytnutí dotace Střední škole logistické Dalovice, příspěvková organizace, na 

financování přípravné fáze projektu "Modernizace infrastruktury SŠ logistické" ve 

výši 160.000 Kč (6,8 % z celkových výdajů projektu) a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 
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7. Koncepce středního školství v Karlovarském kraji - Analytická a strategická část 

 

usnesení č. 134/05/18  

VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje projednal 

 

 návrh Analytické a strategické části Koncepce středního školství v Karlovarském 

kraji s tím, že jednotliví členové Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Karlovarského kraje zašlou své připomínky do 30. června 2018 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

8. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu 

 

usnesení č. 135/05/18  

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

 

 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Karlovarskému 

krajskému fotbalovému svazu (IČO 70934827) ve výši 500.000 Kč na "Realizaci 

nákupu bezpečných branek pro sportovní kluby Karlovarského kraje v roce 2018" 

a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

9. Plán sportu Karlovarského kraje 2018 - 2023 

 

usnesení č. 136/05/18  

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

 

 Plánu sportu Karlovarského kraje 2018 – 2023 dle návrhu 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

10. Různé 

 

Členové VVVZ byly informováni o následujících materiálech, které z časových důvodů 

nebyly projednány ve VVVZ: 

- Projekt Karlovarského kraje „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2018/2019“  

- Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 

infrastruktury profesionálního sportu 

- Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu - VK Karlovarsko 2014, 

s.r.o. 
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- Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportu - 

rozhodnutí o žádostech 

- Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury 

obyvatelstva 

- Příprava zákonodárné iniciativy v oblasti školství 

 

 

Příští jednání výboru se uskuteční dne 16. srpna 2018 od 13:00 hodin na Krajském úřadu 

Karlovarského kraje. 

 

Předpokládané termíny dalšího jednání: 

11. října 2018 a 8. listopadu 2018 

 

 

V Karlových Varech dne 23. května 2018 

Zapisovatel: Bc. Vlastimil Kovařík 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                       Mgr. Bc. Hana Žáková v. r. 

                                                                    předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání 

       a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje 


