
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 9. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

konaného dne 22. března 2018 v 13:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 

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

Mgr. Jan Hluchý, Mgr. Božena Šikýřová, Bc. Petr Šikýř, Mgr. Zdeněk 

Hrkal (příchod 13:10, nepřítomen 13:40 – 13:44), Mgr. Bc. Václav 

Slavík, Mgr. Pavel Janus (odchod 14:35), Ing. Jan Homolka 

 

Omluveni: Mgr. Luděk Soukup 

 

Neomluveni:  - 

 

Ostatní zúčastnění: Ing. Jaroslav Bradáč, Dana Martincová, Albert Kupčík (usnesení 

č. 51/05/17), Mgr. Martina Fenclová (usnesení č. 2/01/17), Ing. arch. 

Jaromír Musil, Ing. Jana Trantinová, Bc. Vlastimil Kovařík 

(zapisovatel) 

 

Jednání zahájila v 13:07 hodin a ukončila v 15:02 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), Dana Martincová 

(vedoucí oddělení organizačního, správního, mládeže a sportu), a Ing. arch. Jaromír Musil 

(vedoucí odboru regionálního rozvoje) 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Členové Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje 

schválili účast hosta: Ing. Jana Trantinová (vedoucí oddělení financování vzdělávání) 

 

pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Členové Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje 

schválili následující program: 

 

1. Aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje  2014-2020 

 

2. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních 

škol zřizovaných Karlovarským krajem 

 

3. Zrušení organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, a uzavření Smlouvy o převodu činností, práv, povinností 

a závazků, darování movitých věcí a poskytnutí finančního daru v souvislosti s jejím 
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pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Program jednání: 

 

1. Aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje  2014-2020 

 

usnesení č. 115/03/18  

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

 

 Aktualizaci programu Karlovarského kraje 2014-2020 dle návrhu 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 1 

 

 

2. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost 

středních škol zřizovaných Karlovarským krajem 

 

usnesení č. 116/03/18  

zrušením 

 

4. Dotace na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí  

a mládeže na rok 2018 

 

5. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - TJ Sokol Lázně Kynžvart, z.s. 

 

6. Informace o ukončení projektu „Modernizace stavebních a výpočetních oborů na SPŠ 

Loket, příspěvková organizace" Střední průmyslové školy Loket, příspěvková 

organizace 

 

7. Informace o ukončení projektu „Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole" Střední 

školy logistické Dalovice, příspěvková organizace 

 

8. Žádost Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, o dotaci  

v rámci dotačního programu "Centra odborné přípravy" 

 

9. Projekt „Učíme se od Evropy“ Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, 

příspěvková organizace 

 

10. Informace o ukončení projektu „Logistika nezná hranic – zahraniční zkušenosti ve 

španělských firmách" Střední školy logistické Dalovice, příspěvková organizace 

 

11. Projekt „Odborné Stáže V Zahraničí“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy 

Vary, příspěvková organizace 

 

12. Informace o ukončení projektu „Jazykové vzdělávání pracovníků SZŠ a VOŠ Cheb 

2017“ Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková organizace 

 

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

 

 s účinností od 1. května 2018 změnu zřizovací listiny Gymnázia Cheb, 

příspěvková organizace, spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví 

zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření, včetně vydání 

dodatku  

 

 s účinností od 1. května 2018 změnu zřizovací listiny Střední lesnické školy 

Žlutice, příspěvková organizace, spočívající ve změně vymezení majetku ve 

vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření, 

včetně vydání dodatku 

 

pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

3. Zrušení organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, a uzavření Smlouvy o převodu činností, práv, povinností 

a závazků, darování movitých věcí a poskytnutí finančního daru v souvislosti 

s jejím zrušením 

 

usnesení č. 117/03/18  

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

 

 zrušení organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, uplynutím dne 30. června 2018 včetně vydání rozhodnutí  

o zrušení s tím, že s účinností od 1. července 2018 bude činnost základní umělecké 

školy vykonávat Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Karlovy Vary, 

Šmeralova 32, příspěvková organizace, zřizovaná statutárním městem Karlovy 

Vary 

 

 uzavření Smlouvy o převodu činností, práv, povinností a závazků, darování 

movitých věcí a poskytnutí finančního daru mezi Karlovarským krajem, 

statutárním městem Karlovy Vary, Základní uměleckou školou Antonína Dvořáka 

Karlovy Vary, příspěvková organizace, zřizovanou Karlovarským krajem 

a Základní uměleckou školou Antonína Dvořáka, Karlovy Vary, Šmeralova 32, 

příspěvková organizace, zřizovanou statutárním městem Karlovy Vary, s účinností 

od 1. července 2018 

 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

4. Dotace na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí  

a mládeže na rok 2018 

 

usnesení č. 118/03/18  



 4 

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

 

 poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro 

poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti 

prevence rizikového chování u dětí a mládeže příspěvkovým organizacím 

vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným obcemi v celkové 

výši 301.656 Kč dle přílohy č. 1 

 

 pověření Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast 

školství, mládeže a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 1 

 

 
     

5. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - TJ Sokol Lázně Kynžvart, 

z.s. 

 

usnesení č. 119/03/18  

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

 

 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje TJ Sokol Lázně 

Kynžvart, z.s (IČO 47723670) ve výši 1.500.000 Kč na spolufinancování 

investiční akce "Novostavba sportovní haly Lázně Kynžvart" a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu 

      

pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 
     

6. Informace o ukončení projektu „Modernizace stavebních a výpočetních oborů na 

SPŠ Loket, příspěvková organizace" Střední průmyslové školy Loket, 

příspěvková organizace 

 

usnesení č. 120/03/18  

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

 

 informaci o ukončení projektu „Modernizace stavebních a výpočetních oborů na 

SPŠ Loket, příspěvková organizace" Střední průmyslové školy Loket, příspěvková 

organizace 

 

pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 
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7. Informace o ukončení projektu „Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole" 

Střední školy logistické Dalovice, příspěvková organizace 

 

usnesení č. 121/03/18  

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

 

 informaci o ukončení projektu "Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole" 

Střední školy logistické Dalovice, příspěvková organizace 

 

pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

8. Žádost Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, o dotaci  

v rámci dotačního programu "Centra odborné přípravy" 

 

usnesení č. 122/03/18  

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

 

 podání žádosti Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, o dotaci 

v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství "Centra odborné přípravy" 

na pořízení učebních pomůcek pro obory vzdělání Agropodnikání a Zahradník 

(dále jen "akce") 

 

 závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování 

celkových výdajů akce Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, 

ve výši max. 1.851.111 Kč, tzn. 100 % celkových způsobilých výdajů 

 

 vlastní spolufinancování akce ve výši max. 185.111 Kč, tzn. 10 % celkových 

způsobilých výdajů 

 

 poskytnutí dotace z prostředků Karlovarského kraje Integrované střední škole 

Cheb, příspěvková organizace, na spolufinancování akce ve výši 185.111 Kč 

včetně DPH a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

 

 poskytnutí návratné finanční výpomoci z prostředků Karlovarského kraje 

Integrované střední škole Cheb, příspěvková organizace, na předfinancování akce 

ve výši 1.666.000 Kč včetně DPH, tzn. 90 % celkových způsobilých výdajů, 

a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

 

 rozpočtovou změnu č. 98/2018 - zapojení financování z Fondu budoucnosti nad 

rámec schváleného rozpočtu 2018 do rozpočtu odboru školství, mládeže 

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 1.851.111 Kč na 

100 % předfinancování celkových uznatelných investičních výdajů akce č. 9453 

v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství „Centra odborné přípravy“ 

realizované Integrovanou střední školou Cheb, příspěvková organizace, za účelem 

pořízení učebních pomůcek pro obory vzdělání Agropodnikání a Zahradník 
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pro: 9 proti: 0 zdržel se: 1 

 

 

9. Projekt „Učíme se od Evropy“ Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, 

příspěvková organizace 

 

usnesení č. 123/03/18  

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

 

 jako žadatele o dotaci na projekt „Učíme se od Evropy“ První české gymnázium  

v Karlových Varech, příspěvková organizace 

 

 podání žádosti o dotaci na projekt „Učíme se od Evropy“ 

 

 předpokládané výdaje projektu „Učíme se od Evropy“ ve výši 1.275.000 Kč, kdy 

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

 

 poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu ve výši 

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

za podmínky, že projektová žádost bude schválena 

 

pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

10. Informace o ukončení projektu „Logistika nezná hranic – zahraniční zkušenosti 

ve španělských firmách" Střední školy logistické Dalovice, příspěvková 

organizace 

 

usnesení č. 124/03/18  

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

 

 informaci o ukončení projektu "Logistika nezná hranic – zahraniční zkušenosti ve 

španělských firmách" Střední školy logistické Dalovice, příspěvková organizace 

 

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

 

 vyřazení karty "Logistika nezná hranic – zahraniční zkušenosti ve španělských 

firmách", ev. č. 2015, z Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje“ 

 

pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 
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11. Projekt „Odborné Stáže V Zahraničí“ Střední uměleckoprůmyslové školy 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

usnesení č. 125/03/18  

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

 

 jako žadatele o dotaci na projekt „Odborné Stáže V Zahraničí“ Střední 

uměleckoprůmyslovou školu Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

 podání žádosti o dotaci na projekt „Odborné Stáže V Zahraničí“ 

 

 předpokládané výdaje projektu „Odborné Stáže V Zahraničí“ ve výši 1.353.437 

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

 

 poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu ve výši 

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

za podmínky, že projektová žádost bude schválena 

 

pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

12. Informace o ukončení projektu „Jazykové vzdělávání pracovníků SZŠ a VOŠ 

Cheb 2017“ Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková 

organizace 

 

usnesení č. 126/03/18  

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

 

 informaci o ukončení projektu „Jazykové vzdělávání pracovníků SZŠ a VOŠ Cheb 

2017“ Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková 

organizace 

 

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

 vyřazení karty „Jazykové vzdělávání pracovníků SZŠ a VOŠ Cheb 2017“, ev. č. 

2029, z Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje 

 

pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

13. Informace o stavu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství 

Karlovarského kraje na rok 2018 

 

usnesení č. 127/03/18  
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VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje k projednání 

 

 postup k řešení deficitu finančních prostředků v oblasti přímých výdajů 

regionálního školství v Karlovarském kraji na úrovni Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR nebo vlády 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

14. Různé 

 

- Informace ke koncepci školství v Karlovarském kraji a ke kritériím přijímacího řízení. 

 

 

Příští jednání výboru se uskuteční dne 23. května 2018 od 13:00 hodin na Krajském úřadu 

Karlovarského kraje. 

 

Předpokládané termíny dalšího jednání: 

16. srpna 2018, 11. října 2018 a 8. listopadu 2018 

 

 

V Karlových Varech dne 22. března 2018 

Zapisovatel: Bc. Vlastimil Kovařík 

 

 

 

 

       

                                                                                       Mgr. Bc. Hana Žáková v. r. 

                                                                    předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání 

       a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje 


