
KARLOVARSKÝ KRAJ 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 23. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

konaného dne 22. srpna 2016 ve 13:30 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 

Přítomni: Ing. Tomáš Svoboda, Bohuslava Hajská, Mgr. Hana Janischová, Mgr. 

Dalibor Blažek, Mgr. Radek Karchňák, Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný. 

 

Nepřítomni:  Mgr. Vladimír Hartmann, Ing. František Macháň, Mgr. Ladislav 

Sedláček. 

 

Ostatní zúčastnění: Mgr. Monika Havlová, Mgr. Zdenka Spalová. 

 

Jednání zahájil ve 13:38 hodin a ukončil ve 14:50 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: 

 

1. Změny u Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvkové organizace 

 

2. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol při 

zdravotnických zařízeních zřizovaných Karlovarským krajem 

 

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

2016 

 

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

1. ledna 2016 do 31. července 2016 

 

5. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Městský dům dětí a mládeže 

Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary 

 

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

a mládeže na rok 2016 

 

7. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Město Sokolov 

 

8. Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s. 

 

9. Závěrečná zpráva o naplnění podmínek udržitelnosti projektu "Moderní střední školy - 

moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov" Střední školy 

živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace 

 

10. Informace o výsledku realizace projektu „ISŠ Cheb - centrum dřevozpracujících 
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oborů" Integrované střední školy Cheb, příspěvkové organizace, a poskytnutí dotace 

na nezpůsobilé výdaje projektu 

 

11. Informace o výsledku realizace projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého 

gymnázia v K. Varech, II. etapa - přístavba západního křídla" Prvního českého 

gymnázia v Karlových Varech, příspěvkové organizace, a poskytnutí dotace na 

nezpůsobilé výdaje projektu 

 

12. Projekt "Modernizace chemické laboratoře" Gymnázia Ostrov, příspěvkové organizace 

- Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 02105/2016-00 o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

13. Projekt "Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb - Komenského 29 - Centrum technického 

a přírodovědného vzdělávání" Integrované střední školy Cheb, příspěvkové organizace 

 

14. Projekt "Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov" Integrované 

střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace 

 

15. Projekt "Modernizace vzdělávacího zařízení OA, VOŠ CR a JŠ K. Vary" Obchodní 

akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s právem státní 

jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvkové organizace 

 

16. Projekt "Modernizace stavebních a výpočetních oborů na SPŠ Loket, příspěvková 

organizace" Střední průmyslové školy Loket, příspěvkové organizace 

 

17. Projekt "Modernizace učeben - strojní a elektrotechnické" Střední průmyslové školy 

Ostrov, příspěvkové organizace 

 

18. Projekt "Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole" Střední školy logistické 

Dalovice, příspěvkové organizace - změna závazného finančního příslibu a Dodatek 

č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 02106/2016-00 o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

19. Projekt „Vybavení sklářské dílny včetně souvisejících stavebních úprav“ Střední 

uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvkové organizace - Dodatek č. 1  

k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 02104/2016-00 o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

20. Projekt "Vybudování učeben fyzikální terapie, rekondic a regenerace včetně 

bezbariérového přístupu" Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, 

příspěvkové organizace 

 

21. Projekt "Centrum odborné přípravy v Karlovarském kraji" Střední zemědělské školy 

Dalovice, příspěvkové organizace 

 

22. Projekt "Modernizace vybavení dílen v rámci praktického vyučování oboru CU 

a PEK, včetně stavebních úprav" Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové 

organizace 

 

23. Projekt "Pořízení vybavení výukových strojů do dílen oboru Truhlář" Střední školy 

živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace 
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pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

Program jednání: 

 

1. Změny u Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvkové 

organizace 

 

usnesení č. 191/08/16  

VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje 

 

 s účinností od 1. září 2017 zřízení oboru vzdělání 82-41-M/13 Výtvarné 

zpracování skla a světelných objektů, denní forma vzdělávání, s nejvyšším 

povoleným počtem 60 žáků, ve střední škole, jejíž činnost vykonává Střední 

uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

 s účinností od 1. září 2016 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 

vzdělání 28-44-M/01 Aplikovaná chemie, denní forma vzdělávání, ve střední 

škole, jejíž činnost vykonává Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, ze 420 na 136 

 

 s účinností od 1. září 2016 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 

vzdělání 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, denní forma 

vzdělávání, ve střední škole, jejíž činnost vykonává Střední uměleckoprůmyslová 

škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, z 200 na 100 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

24. Projekt „Modernizace vybavení školy“ Gymnázia Aš, příspěvkové organizace - 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 02107/2016-00 o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

25. Projekt "Rekonstrukce, vybudování a vybavení laboratoří a odborných učeben 

přírodovědných předmětů včetně jejich přizpůsobení pro hendikepované" Gymnázia 

Cheb, příspěvkové organizace 

 

26. Projekt "Modernizace jazykové výuky na GaSOŠ Chodov" Gymnázia a střední 

odborné školy Chodov, příspěvkové organizace 

 

27. Projekt „Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře“ Gymnázia Ostrov, 

příspěvkové organizace - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 02108/2016-00  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

28. Projekty příspěvkových organizací do Integrovaného regionálního operačního 

programu 

 

29. Podpora sportu v Karlovarském kraji 

 

30. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Nadace města Karlovy Vary 

 

31. Různé 
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2. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 

při zdravotnických zařízeních zřizovaných Karlovarským krajem 

 

usnesení č. 192/08/16  

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

 

 s účinností od 1. října 2016 změnu zřizovací listiny Základní školy a mateřské 

školy při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvkové organizace, kdy se 

v bodě 2. „Hlavní účel a předmět činnosti" ruší text vymezující činnost základní 

školy a mateřské školy a nahrazuje textem v následujícím znění: 

 

Základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům uvedeným v ustanovení 

§ 5a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech 

plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a její činnost se řídí 

zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"školský zákon"), zejména pak ustanoveními Části třetí a prováděcími předpisy ke 

školskému zákonu. 

 

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem uvedeným v ustanovení 

§ 1b vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů, a její činnost se řídí školským zákonem zejména pak ustanoveními Části 

druhé, a prováděcími předpisy k zákonu. 

 

a vydání dodatku č. 18 

 

 s účinností od 1. října 2016 změnu zřizovací listiny Základní školy a mateřské 

školy při Léčebných lázních Lázně Kynžvart, příspěvkové organizace, kdy se 

v bodě 2. „Hlavní účel a předmět činnosti" ruší text vymezující činnost základní 

školy a mateřské školy a nahrazuje textem v následujícím znění: 

 

Základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům uvedeným v ustanovení 

§ 5a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech 

plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a její činnost se řídí 

zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"školský zákon"), zejména pak ustanoveními Části třetí a prováděcími předpisy ke 

školskému zákonu. 

 

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem uvedeným v ustanovení 

§ 1b vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů, a její činnost se řídí školským zákonem zejména pak ustanoveními Části 

druhé, a prováděcími předpisy k zákonu. 

 

a vydání dodatku č. 16 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 
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3. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na 

rok 2016 

 

usnesení č. 193/08/16  

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: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

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

od 1. ledna 2016 do 31. července 2016 

 

usnesení č. 194/08/16  

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 

31. července 2016 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

  

      

5. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Městský dům dětí  

a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary 

 

usnesení č. 195/08/16  

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

 

 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové 

organizaci Městský dům dětí a mládeže Ostrov, okres Karlovy Vary, ve výši 

50.000 Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s uspořádáním krajské 

talentové soutěže UKAŽ SVŮJ TALENT včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

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

a mládeže na rok 2016 

 

usnesení č. 196/08/16  

VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje projednal a bere na vědomí 

 

 poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na financování vybraných 
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projektů 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 zřizovaných obcemi 

v celkové výši 331.328 Kč dle návrhu 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

7. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Město Sokolov 

 

K tomuto bodu jednání nebylo přijato usnesení (pro: 4 proti: 1  zdržel se: 1) 

 

 

8. Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, 

z.s. 

 

usnesení č. 197/08/16  

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

 

 poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Českému svazu aerobiku 

a fitness FISAF.cz, z.s., ve výši 297.500 Kč na realizaci projektu "Děti na startu" 

v Karlovarském kraji ve školním roce 2016/2017 včetně uzavření veřejnoprávní 

smlouvy 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

9. Závěrečná zpráva o naplnění podmínek udržitelnosti projektu "Moderní střední 

školy - moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov" Střední 

školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace 

 

usnesení č. 198/08/16  

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

 

 závěrečnou zprávu o naplnění podmínek udržitelnosti projektu "Moderní střední 

školy - moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov" Střední 

školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

10. Informace o výsledku realizace projektu „ISŠ Cheb - centrum dřevozpracujících 

oborů" Integrované střední školy Cheb, příspěvkové organizace, a poskytnutí 

dotace na nezpůsobilé výdaje projektu 

 

usnesení č. 199/08/16  
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VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK ke 
schválení 

 

 informaci o výsledku realizace projektu „ISŠ Cheb - centrum dřevozpracujících 

oborů" Integrované střední školy Cheb, příspěvkové organizace 

 

 poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Integrované střední škole Cheb, 

příspěvkové organizaci, na financování nezpůsobilých výdajů projektu „ISŠ Cheb 

- centrum dřevozpracujících oborů“ ve výši 2.393.426,95 Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

11. Informace o výsledku realizace projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního 

českého gymnázia v K. Varech, II. etapa - přístavba západního křídla" Prvního 

českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvkové organizace, a poskytnutí 

dotace na nezpůsobilé výdaje projektu 

 

usnesení č. 200/08/16  

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

 

 informaci o výsledku realizace projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního 

českého gymnázia v K. Varech, II. etapa - přístavba západního křídla" Prvního 

českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvkové organizace 

 

 poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Prvnímu českému gymnáziu  

v Karlových Varech, příspěvkové organizaci, na financování nezpůsobilých 

výdajů projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia 

v K. Varech, II. etapa - přístavba západního křídla“ ve výši 2.572.685,08 Kč 

a uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 02775/2015-00 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

12. Projekt "Modernizace chemické laboratoře" Gymnázia Ostrov, příspěvkové 

organizace - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 02105/2016-00  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

usnesení č. 201/08/16  

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

 

 uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 02105/2016-00 o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na přípravu projektu "Modernizace 

chemické laboratoře" Gymnázia Ostrov, příspěvkové organizace 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 
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13. Projekt "Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb - Komenského 29 - Centrum 

technického a přírodovědného vzdělávání" Integrované střední školy Cheb, 

příspěvkové organizace 

 

usnesení č. 202/08/16  

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

 

 poskytnutí dotace z prostředků Karlovarského kraje Integrované střední škole 

Cheb, příspěvkové organizaci, na financování přípravné fáze projektu 

"Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb - Komenského 29 - Centrum technického 

a přírodovědného vzdělávání" ve výši 2.000.000 Kč včetně DPH a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy 

 

 závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování 

celkových výdajů projektu "Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb - Komenského 29 - 

Centrum technického a přírodovědného vzdělávání" Integrované střední školy 

Cheb, příspěvkové organizace, ve výši max. 51.000.000 Kč, tzn. 100 % celkových 

výdajů projektu 

 

 vlastní spolufinancování projektu "Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb - Komenského 

29 - Centrum technického a přírodovědného vzdělávání" ve výši max. 5.085.000 

Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

14. Projekt "Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov" 

Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové 

organizace 

 

usnesení č. 203/08/16  

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

 

 poskytnutí dotace z prostředků Karlovarského kraje Integrované střední škole 

technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizaci, na financování 

přípravné fáze projektu "Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE 

Sokolov" ve výši 120.000 Kč včetně DPH a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

 

 závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování 

celkových výdajů projektu "Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE 

Sokolov" Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové 

organizace, ve výši max. 14.561.000 Kč, tzn. 100 % celkových výdajů projektu 

 

 vlastní spolufinancování projektu "Modernizace střediska praktického vyučování 

ISŠTE Sokolov" ve výši max. 1.452.600 Kč, tzn. 10 % celkových způsobilých 

výdajů projektu 
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pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

15. Projekt "Modernizace vzdělávacího zařízení OA, VOŠ CR a JŠ K. Vary" 

Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy  

s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvkové organizace 

 

usnesení č. 204/08/16  

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

 

 poskytnutí dotace z prostředků Karlovarského kraje Obchodní akademii, vyšší 

odborné škole cestovního ruchu a jazykové škole s právem státní jazykové 

zkoušky Karlovy Vary, příspěvkové organizaci, na financování přípravné fáze 

projektu "Modernizace vzdělávacího zařízení OA, VOŠ CR a JŠ K. Vary" ve výši 

1.500.000 Kč včetně DPH a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

 

 závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování 

celkových výdajů projektu "Modernizace vzdělávacího zařízení OA, VOŠ CR a JŠ 

K. Vary" Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové 

školy s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvkové organizace, ve 

výši max. 51.500.000 Kč, tzn. 100 % celkových výdajů projektu 

 

 vlastní spolufinancování projektu "Modernizace vzdělávacího zařízení OA, VOŠ 

CR a JŠ K. Vary" ve výši max. 3.630.000 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných 

výdajů projektu 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

16. Projekt "Modernizace stavebních a výpočetních oborů na SPŠ Loket, 

příspěvková organizace" Střední průmyslové školy Loket, příspěvkové 

organizace 

 

usnesení č. 205/08/16  

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

 

 poskytnutí dotace z prostředků Karlovarského kraje Střední průmyslové škole 

Loket, příspěvkové organizaci, na financování přípravné fáze projektu 

"Modernizace stavebních a výpočetních oborů na SPŠ Loket, příspěvková 

organizace" ve výši 512.000 Kč včetně DPH a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

 

 závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování 

celkových výdajů projektu "Modernizace stavebních a výpočetních oborů na SPŠ 

Loket, příspěvková organizace" Střední průmyslové školy Loket, příspěvkové 

organizace ve výši max. 6.312.000 Kč, tzn. 100 % celkových výdajů projektu 
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 vlastní spolufinancování projektu "Modernizace stavebních a výpočetních oborů 

na SPŠ Loket, příspěvková organizace" ve výši max. 616.200 Kč, tzn. 10 % 

celkových způsobilých výdajů projektu 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

17. Projekt "Modernizace učeben - strojní a elektrotechnické" Střední průmyslové 

školy Ostrov, příspěvkové organizace 

 

usnesení č. 206/08/16  

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

 

 závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování 

celkových výdajů projektu "Modernizace učeben - strojní a elektrotechnické" 

Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvkové organizace, ve výši max. 4.000.000 

Kč, tzn. 100 % celkových způsobilých výdajů projektu 

 

 vlastní spolufinancování projektu "Modernizace učeben - strojní 

a elektrotechnické" ve výši max. 400.000 Kč, tzn. 10 % celkových způsobilých 

výdajů projektu 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

18. Projekt "Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole" Střední školy logistické 

Dalovice, příspěvkové organizace - změna závazného finančního příslibu  

a Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 02106/2016-00 o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

usnesení č. 207/08/16  

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

 

 navýšení vyčleněných prostředků k zabezpečení předfinancování celkových 

výdajů projektu "Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole" Střední školy 

logistické Dalovice, příspěvkové organizace, o 63.000 Kč na celkovou výši 

3.263.000 Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

 navýšení vlastního spolufinancování projektu „Zkvalitnění infrastruktury 

v logistické škole“ o 6.300 Kč na částku 326.300 Kč, tzn. 10 % celkových 

uznatelných výdajů projektu 

 

 uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 02106/2016-00 o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na přípravu projektu "Zkvalitnění 

infrastruktury v logistické škole" Střední školy logistické Dalovice, příspěvkové 

organizace 
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pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

19. Projekt „Vybavení sklářské dílny včetně souvisejících stavebních úprav“ Střední 

uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvkové organizace - Dodatek č. 1 

k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 02104/2016-00 o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

usnesení č. 208/08/16  

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

 

 uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 02104/2016-00 o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na přípravu projektu „Vybavení sklářské 

dílny včetně souvisejících stavebních úprav“ Střední uměleckoprůmyslové školy 

Karlovy Vary, příspěvkové organizace 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

20. Projekt "Vybudování učeben fyzikální terapie, rekondic a regenerace včetně 

bezbariérového přístupu" Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy 

Cheb, příspěvkové organizace 

 

usnesení č. 209/08/16  

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

 

 poskytnutí dotace z prostředků Karlovarského kraje Střední zdravotnické škole 

a vyšší odborné škole Cheb, příspěvkové organizaci, na financování přípravné fáze 

projektu "Vybudování učeben fyzikální terapie, rekondic a regenerace včetně 

bezbariérového přístupu" ve výši 1.120.000 Kč včetně DPH a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy 

 

 závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování 

celkových výdajů projektu "Vybudování učeben fyzikální terapie, rekondic 

a regenerace včetně bezbariérového přístupu" Střední zdravotnické školy a vyšší 

odborné školy Cheb, příspěvkové organizace ve výši max. 10.820.000 Kč, tzn. 100 

% celkových výdajů projektu 

 

 vlastní spolufinancování projektu "Vybudování učeben fyzikální terapie, rekondic  

a regenerace včetně bezbariérového přístupu" ve výši max. 1.002.000 Kč, tzn. 

10 % celkových způsobilých výdajů projektu 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 
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21. Projekt "Centrum odborné přípravy v Karlovarském kraji" Střední zemědělské 

školy Dalovice, příspěvkové organizace 

 

usnesení č. 210/08/16  

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

 

 poskytnutí dotace z prostředků Karlovarského kraje Střední zemědělské škole 

Dalovice, příspěvkové organizaci, na předfinancování realizace projektu "Centrum 

odborné přípravy v Karlovarském kraji" ve výši 1.660.000 Kč včetně DPH 

a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

 

 závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování 

celkových výdajů projektu "Centrum odborné přípravy v Karlovarském kraji" 

Střední zemědělské školy Dalovice, příspěvkové organizace, ve výši max. 

1.660.000 Kč, tzn. 100 % celkových způsobilých výdajů projektu 

 

 vlastní spolufinancování projektu "Centrum odborné přípravy v Karlovarském 

kraji" ve výši max. 166.000 Kč, tzn. 10 % celkových způsobilých výdajů projektu 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

22. Projekt "Modernizace vybavení dílen v rámci praktického vyučování oboru CU 

a PEK, včetně stavebních úprav" Střední školy živnostenské Sokolov, 

příspěvkové organizace 

 

usnesení č. 211/08/16  

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

 

 poskytnutí dotace z prostředků Karlovarského kraje Střední škole živnostenské 

Sokolov, příspěvkové organizaci, na financování přípravné fáze projektu 

"Modernizace vybavení dílen v rámci praktického vyučování oboru CU a PEK, 

včetně stavebních úprav" ve výši 520.000 Kč včetně DPH a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy 

 

 závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování 

celkových výdajů projektu "Modernizace vybavení dílen v rámci praktického 

vyučování oboru CU a PEK, včetně stavebních úprav" Střední školy živnostenské 

Sokolov, příspěvkové organizace, ve výši max. 2.520.000 Kč, tzn. 100 % 

celkových výdajů projektu 

 

 vlastní spolufinancování projektu "Modernizace vybavení dílen v rámci 

praktického vyučování oboru CU a PEK, včetně stavebních úprav" ve výši max. 

250.000 Kč, tzn. 10 % celkových způsobilých výdajů projektu 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 
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23. Projekt "Pořízení vybavení výukových strojů do dílen oboru Truhlář" Střední 

školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace 

 

usnesení č. 212/08/16  

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

 

 poskytnutí dotace z prostředků Karlovarského kraje Střední škole živnostenské 

Sokolov, příspěvkové organizaci, na financování přípravné fáze projektu "Pořízení 

vybavení výukových strojů do dílen oboru Truhlář" ve výši 110.000 Kč včetně 

DPH a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

 

 závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování 

celkových výdajů projektu "Pořízení vybavení výukových strojů do dílen oboru 

Truhlář" Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace, ve výši 

max. 1.110.000 Kč, tzn. 100 % celkových výdajů projektu 

 

 vlastní spolufinancování projektu "Pořízení vybavení výukových strojů do dílen 

oboru Truhlář" ve výši max. 110.000 Kč, tzn. 10 % celkových způsobilých výdajů 

projektu 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

24. Projekt „Modernizace vybavení školy“ Gymnázia Aš, příspěvkové organizace - 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 02107/2016-00 o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

usnesení č. 213/08/16  

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

 

 uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 02107/2016-00 o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na přípravu projektu „Modernizace 

vybavení školy“ Gymnázia Aš, příspěvkové organizace 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

25. Projekt "Rekonstrukce, vybudování a vybavení laboratoří a odborných učeben 

přírodovědných předmětů včetně jejich přizpůsobení pro hendikepované" 

Gymnázia Cheb, příspěvkové organizace 

 

usnesení č. 214/08/16  

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

 

 poskytnutí dotace z prostředků Karlovarského kraje Gymnáziu Cheb, příspěvkové 
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organizaci, na financování přípravné fáze projektu "Rekonstrukce, vybudování 

a vybavení laboratoří a odborných učeben přírodovědných předmětů včetně jejich 

přizpůsobení pro hendikepované" ve výši 255.000 Kč včetně DPH a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy 

 

 závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování 

celkových výdajů projektu "Rekonstrukce, vybudování a vybavení laboratoří 

a odborných učeben přírodovědných předmětů včetně jejich přizpůsobení pro 

hendikepované" Gymnázia Cheb, příspěvkové organizace, ve výši max. 

16.000.000 Kč, tzn. 100 % celkových výdajů projektu 

 

 vlastní spolufinancování projektu "Rekonstrukce, vybudování a vybavení 

laboratoří a odborných učeben přírodovědných předmětů včetně jejich 

přizpůsobení pro hendikepované" ve výši max. 1.599.000 Kč, tzn. 10 % celkových 

způsobilých výdajů projektu 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

26. Projekt "Modernizace jazykové výuky na GaSOŠ Chodov" Gymnázia a střední 

odborné školy Chodov, příspěvkové organizace 

 

usnesení č. 215/08/16  

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

 

 poskytnutí dotace z prostředků Karlovarského kraje Gymnáziu a střední odborné 

škole Chodov, příspěvkové organizaci, na financování přípravné fáze projektu 

"Modernizace jazykové výuky na GaSOŠ Chodov" ve výši 250.470 Kč včetně 

DPH a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

 

 závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování 

celkových výdajů projektu "Modernizace jazykové výuky na GaSOŠ Chodov" 

Gymnázia a střední odborné školy Chodov, příspěvkové organizace, ve výši max. 

3.006.050 Kč, tzn. 100 % celkových výdajů projektu 

 

 vlastní spolufinancování projektu "Modernizace jazykové výuky na GaSOŠ 

Chodov" ve výši max. 300.000 Kč, tzn. 10 % celkových způsobilých výdajů 

projektu 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

27. Projekt „Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře“ Gymnázia 

Ostrov, příspěvkové organizace - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 

ev. č. 02108/2016-00 o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

usnesení č. 216/08/16  
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VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK ke 
schválení 

 

 uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 02108/2016-00 o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na přípravu projektu „Kompetenční 

centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře“ Gymnázia Ostrov, příspěvkové 

organizace 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

28. Projekty příspěvkových organizací do Integrovaného regionálního operačního 

programu 

 

usnesení č. 217/08/16  

VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí 

 

 přípravu realizace projektu "Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D 

laboratoře" Gymnázia Ostrov, příspěvkové organizace 

 

 přípravu realizace projektu "Modernizace chemické laboratoře" Gymnázia Ostrov, 

příspěvkové organizace 

 

 přípravu realizace projektu "Modernizace vybavení školy" Gymnázia Aš, 

příspěvkové organizace 

 

 přípravu realizace projektu "Modernizace žákovských dílen a výuka bez bariér" 

Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvkové 

organizace 

 

 přípravu realizace projektu "Vybavení sklářské dílny včetně souvisejících 

stavebních úprav" Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvkové 

organizace 

 

 přípravu realizace projektu "Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole" Střední 

školy logistické Dalovice, příspěvkové organizace 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

29. Podpora sportu v Karlovarském kraji 

 

K tomuto bodu jednání nebylo přijato usnesení (pro: 2 proti: 0  zdržel se: 4)  

 

 

30. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Nadace města Karlovy 

Vary 

 

K tomuto bodu jednání nebylo přijato usnesení (pro: 2 proti: 2  zdržel se: 2)  
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V Karlových Varech dne 22. srpna 2016 

Zapisovatel: Bc. Vlastimil Kovařík 

 

       

                                                                                         Ing. Tomáš Svoboda v. r. 

                                                                                     předseda Výboru pro výchovu,  

     vzdělávání a zaměstnanost Karlovarského kraje 


