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KARLOVARSKÝ KRAJ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Karlovarského kraje

U s n e s e n í
z 11. zasedání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 1. dubna 2010 ve 13:30 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje


Přítomni :	Milan Matějka, Věra Bartůňková, Bohumila Petříková, Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný, Mgr. Jiří Holan, Ing. Jaroslav Vojta, Jan Siváň, RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, Mgr. Vladimír Hartmann

Omluveni :	-

Neomluveni: 	-

Ostatní zúčastnění:	PaedDr. Vratislav Emler, pí. Dana Martincová


Jednání zahájil ve 13:30 hodin a ukončil v 15:00 hodin předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje Milan Matějka.

Členové výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje schválili následující program:

	Poskytnutí finančního příspěvku na financování přípravné fáze projektu „Moderní střední školy – sportovní areály sportoviště Gymnázia Ostrov“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov


	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Dětský domov Cheb – zateplení budovy“ připravovaného k realizaci v rámci Operačního programu Životní prostředí


	Poskytnutí finančního příspěvku a návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu „Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov


	Poskytnutí finančního příspěvku na financování přípravné fáze projektu „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ příspěvkové organizace Dětský domov Horní Slavkov


	Sloučení příspěvkových organizací Dětský domov Karlovy Vary a Dětský domov Ostrov


	Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem


	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov


	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí půjčky z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizační fáze projektu „Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“ příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na soutěže 
a přehlídky vyhlášené MŠMT pro rok 2010

	Kandidatura na pořadatelství Her V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2012


	Rekonstrukce a zrušení školní jídelny, jejíž činnost vykonávala příspěvková organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary


	Různé


pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0

Program jednání:

Poskytnutí finančního příspěvku na financování přípravné fáze projektu „Moderní střední školy – sportovní areály sportoviště Gymnázia Ostrov“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov

usnesení č. 16/04/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK  ke schválení

poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Moderní střední školy – sportovní areály sportoviště Gymnázia Ostrov“ příspěvkové organizaci Gymnázium Ostrov ve výši 400.000,- Kč včetně uzavření smlouvy 

pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Dětský domov Cheb – zateplení budovy“ připravovaného k realizaci v rámci Operačního programu Životní prostředí

usnesení č. 17/04/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení

	navýšení příspěvku poskytnutého z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Dětský domov Cheb – zateplení budovy“ příspěvkové organizaci Dětský domov Cheb z 250.000,- Kč na 370.000,- Kč včetně uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje

 
pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0

Poskytnutí finančního příspěvku a návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu „Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov

usnesení č. 18/04/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizační fáze projektu „Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ příspěvkové organizaci Střední škola živnostenská Sokolov ve výši 1.253.739,05 Kč včetně uzavření smlouvy  

	poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizační fáze projektu „Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ příspěvkové organizaci Střední škola živnostenská Sokolov ve výši 7.197.203,96 Kč včetně uzavření smlouvy


pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0


Poskytnutí finančního příspěvku na financování přípravné fáze projektu „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ příspěvkové organizace Dětský domov Horní Slavkov

usnesení č. 19/04/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení

poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ příspěvkové organizaci Dětský domov Horní Slavkov ve výši 300.000,- Kč včetně uzavření smlouvy 

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0









Sloučení příspěvkových organizací Dětský domov Karlovy Vary a Dětský domov Ostrov

usnesení č. 20/04/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK  ke schválení

sloučení příspěvkových organizací Dětský domov Karlovy Vary a Dětský domov Ostrov s účinností od 1. června 2010 s tím, že
	příspěvková organizace Dětský domov Ostrov se od tohoto data stává nástupnickou organizací, 

příspěvková organizace Dětský domov Karlovy Vary dnem 31. května 2010 sloučením zaniká  
včetně vydání rozhodnutí o sloučení

	změnu názvu příspěvkové organizace Dětský domov Ostrov na Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov s účinností od 1. června 2010 včetně odpovídající změny zřizovací listiny


pro:
9
proti:
0
zdržel se:
0


Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

usnesení č. 21/04/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK  ke schválení

s účinností od 1. května 2010 rozšíření doplňkové činnosti o oblast Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a školství (obor činnosti 72) a vyjmutí oblasti Pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí v oblasti ošetřovatelství a první pomoci u příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary včetně odpovídající změny zřizovací listiny 

	s účinností od 1. května 2010 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Loket spočívající v rozšíření doplňkové činnosti
o oblast Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (obor činnosti 72)


pro:
9
proti:
0
zdržel se:
0






Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov

usnesení č. 22/04/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK  ke schválení

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, zřizované městem Chodov ve výši 135.000,- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s uspořádáním „III. festivalu tvorby žáků základních uměleckých škol Karlovarského kraje“

pro:
9
proti:
0
zdržel se:
0


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí půjčky z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizační fáze projektu „Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“ příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

usnesení č. 23/04/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí půjčky z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizační fáze projektu „Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“ příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola
a vyšší odborná škola Cheb v rámci Programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013

pro:
9
proti:
0
zdržel se:
0


Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na soutěže 
a přehlídky vyhlášené MŠMT pro rok 2010

usnesení č. 24/04/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení

uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2010 s příspěvkovými organizacemi Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace, a Dům dětí
a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, v celkové výši 843.000,- Kč dle návrhu

pro:
9
proti:
0
zdržel se:
0

 
Kandidatura na pořadatelství Her V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2012
	
usnesení č. 25/04/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení

přihlášku Karlovarského kraje ke kandidatuře na pořadatelství Her V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2012

	zrušení usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 26/01/10 ze dne 21. ledna 2010, kterým schválilo uzavření Memoranda o pořadatelství Her V. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2012 mezi Ústeckým krajem
a Karlovarským krajem


pro:
9
proti:
0
zdržel se:
0


Rekonstrukce a zrušení školní jídelny, jejíž činnost vykonávala příspěvková organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary

usnesení č. 26/04/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí 

informaci o rekonstrukci a zrušení školní jídelny, jejíž činnost vykonávala příspěvková organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary

pro:
9
proti:
0
zdržel se:
0




V Karlových Varech dne 1. 4. 2010
Zapisovatel: Bc. Vlastimil Kovařík



									
                                                                                                       Milan Matějka
                                                                                          předseda výboru pro výchovu, 
	vzdělávání a zaměstnanost Karlovarského kraje

