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Zápis 
 

z 2. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

konané dne 10. února 2009 ve 14:00 hodin, Regiocentrum Nový Pivovar, Hradec Králové 

 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny, počet přítomných členů VVVZ – 10 

 

Program:  

 

1. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatelů zápisu a schválení 

účasti  hostů na jednání  

2. Globální grant, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Podpora nabídky dalšího 

vzdělávání 

3. Schválení uveřejnění mailových adres členů výboru  na webu Královéhradeckého kraje ve 

znění příjmení@kr-kralovehradecky.cz  

Schválení moţnosti elektronického hlasování - v neodklaných případech 

4. Informace o projednání schváleného rozpočtu odboru školství pro rok 2009 

5. Ţádost o přidělení finančních prostředků na zajištění projektové dokumentace k rekonstrukci 

ubytovacího zařízení Kotykova alej 128, Lázně Bělohrad 

6. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní 

rok 2007/2008 

7. Informace o chystané Celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti ve dnech 10. – 

14. 6. 2009, SŠIS Dvůr Králové nad Labem 

8. Diskuse, různé, závěr 

 

 Jednání zahájil a řídil Ing. Jaroslav Jirásko, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání 

a zaměstnanost  Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.  

 Ověřovatelem zápisu byl určen:  Mgr. Petr Kmoch 

 

 

 

K bodu 1. 

Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatelů zápisu a schválení účasti  

hostů na jednání 

 

Ing. Jaroslav Jirásko,  předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost přivítal všechny 

přítomné. Jednomyslně byla schválena účast hostů na jednání: Mgr. Pavla Petra a Mgr. Petra 

Vojtěcha. Jednání byl přítomen člen Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, Otakar Kalenda. 

J. Říha podal návrh na rozšíření bodu č. 3 - Schválení uveřejnění mailových adres členů výboru  na 

webu Královéhradeckého kraje ve znění příjmení@kr-kralovehradecky.cz a zveřejnění jména 

politické strany, která člena výboru nominovala. 

J. Říha podal návrh na doplnění programu o bod: Termín zasílání materiálů před jednáním VVVZ. 

Byl zařazen pod č. 8., bod č. 9. Diskuse, různé a závěr. 

U projednávání bodu č. 1 nebyl přítomen M. Behan. 

U projednávání bodu č. 7 a 8 nebyl přítomen Mgr. Petr Kmoch. 

 

Hlasování pro  9 

  proti  0 

  zdrţel se 0 

 

 

mailto:p��jmen�@kr-kralovehradecky.cz
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USNESENÍ VVZ/2/9/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 I. s  c  h  v  a  l  u  j  e      

      program jednání dle předloţeného a doplněného návrhu, účast přizvaných hostů a 

ověřovatele zápisu, Mgr. Petra Kmocha  

 

K bodu 2. 

Globální grant, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Podpora nabídky dalšího vzdělávání 

 

Ing. Mgr. Eva Čechová seznámila členy výboru s vyhlášením výzvy k předkládání ţádostí 

globálních grantů z OP VK, prioritní osa 3, oblast podpory 3.2.  

Za přípravu návrhu globálního grantu je zodpovědný Odbor evropských záleţitostí a mezinárodních 

vztahů (od 1. 2. 2009 přejmenován na Odbor evropských záleţitostí), garantem odborného zaměření 

globálního grantu je Odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 

 

Hlasování pro  9 

  proti  0 

  zdrţel se 1 

 

USNESENÍ VVZ/2/10/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 I. p r o j e d n a l       

      ţádost Odboru evropských záleţitostí o schválení návrhu globálního grantu pro 

Královéhradecký kraj z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání. 

II. d  o  p  o  r  u  č  u  j  e 
 

Radě KHK schválit návrh globálního grantu pro Královéhradecký kraj z operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky 

dalšího vzdělávání. 

 

K bodu 3. 

1. Schválení uveřejnění mailových adres členů výboru  na webu Královéhradeckého kraje ve 

znění příjmení@kr-kralovehradecky.cz a zveřejnění jména politické strany, která člena 

výboru nominovala. 

2. Schválení moţnosti elektronického hlasování - v neodklaných případech 

 

1. A) Schválení uveřejnění mailových adres členů výboru  na webu Královéhradeckého kraje 

ve znění příjmení@kr-kralovehradecky.cz  

 

1. A) Hlasování  pro:   9 

    proti:   0 

    zdrţel se:  1 

 

USNESENÍ VVZ/2/11/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 uveřejnění mailových adres členů VVVZ  na webu Královéhradeckého kraje ve znění 

příjmení@kr-kralovehradecky.cz 

 

 

 

 

 

mailto:p��jmen�@kr-kralovehradecky.cz
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B) zveřejnění jména politické strany, která člena výboru nominovala. 

 

1. B) Hlasování  pro:   10 

    proti:   0 

    zdrţel se:  0 

 

USNESENÍ VVZ/2/12/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 uveřejnění názvu politické strany, která člena VVVZ nominovala – ve stejné formě,  

jaká je uvedena u členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 

  

Jednání o zveřejnění údajů  u členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje je zcela 

v kompetenci předsedů výborů. Pokud členové VVVZ poţadují zveřejnění projednávaných údajů 

u členů všech výborů, mohou předloţit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje tento bod 

k projednání. 

 

2. A) schválení moţnosti elektronického hlasování v případech, kdy výbor není při jednání 

usnášeníschopný z důvodu nízkého počtu přítomných členů 

 

2. A) Hlasování  pro:   7 

    proti:   2 

    zdrţel se:  1 

 

USNESENÍ VVZ/2/13/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 moţnost elektronického hlasování v případech, kdy výbor není při jednání 

usnášeníschopný z důvodu nízkého počtu přítomných členů 

 

2. B) schválení moţnosti elektronického hlasování v případech časové tísně, kdy z časových 

důvodů nelze uskutečnit  jednání výboru 

 

2. B) Hlasování  pro:   10 

    proti:   0 

    zdrţel se:  0 

 

USNESENÍ VVZ/2/14/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 moţnost elektronického hlasování v případech časové tísně, kdy z časových důvodů 

nelze svolat jednání výboru 

 

K bodu 4. 

Informace o projednání schváleného rozpočtu odboru školství pro rok 2009 

 

Ing. Václav Jarkovský předloţil členům výboru podrobnou informaci o schváleném rozpočtu 

odboru školství pro rok 2009 

 

Hlasování pro:   10 

  proti:   0 

  zdrţel se 0 
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USNESENÍ VVZ/2/15/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. b e r e  n a  v ě d o m í    

 informaci o schváleném rozpočtu odboru školství pro rok 2009 

 

 

Mgr. Táňa Šormová poţádala odbor školství o předloţení členům výboru přehledu finančních 

prostředků vynaloţených na podporu finančně podporovaných oborů v Královéhradeckém kraji a 

počtu přijatých ţáků v těchto oborech (srovnání s předchozími lety – nárůst, či pokles přijatých 

ţáků). 

Hlasování pro:   10 

  proti:   0 

  zdrţel se:  0 

 

USNESENÍ VVZ/2/16/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. ž á d á    

 odbor školství o předloţení členům výboru přehledu finančních prostředků 

vynaloţených na podporu finančně podporovaných oborů v Královéhradeckém kraji a 

počtu přijatých ţáků v těchto oborech (srovnání s předchozími lety – nárůst, či pokles 

přijatých ţáků). 

 

J. Říha společně s J. Jiráskem předloţili ţádost odboru školství o vypracování zprávy, ve které 

budou rozklíčovány finanční prostředky vynaloţené na licencování software od firmy Microsoft.  

 

Hlasování pro:   10 

  proti:   0 

  zdrţel se:  0 

 

USNESENÍ VVZ/2/17/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. ž á d á    

 odbor školství o vypracování zprávy, ve které budou rozklíčovány finanční prostředky 

vynaloţené na licencování software od firmy Microsoft 

 

K bodu 5. 
  

Ţádost o přidělení finančních prostředků na zajištění projektové dokumentace k rekonstrukci 

ubytovacího zařízení Kotykova alej 128, Lázně Bělohrad 

Ředitel Středního odborného učiliště Lázně Bělohrad poţádal členy výboru o podporu ţádosti o přidělení 

finančních prostředků na zajištění projektové dokumentace k rekonstrukci ubytovacího zařízení 

Kotykova alej 128, Lázně Bělohrad. 
 

Hlasování pro:   8 

  proti:   0 

  zdrţel se:  2 

 

USNESENÍ VVZ/2/18/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 I. p r o j e d n a l       

      ţádost o přidělení finančních prostředků na zajištění projektové dokumentace 

k rekonstrukci ubytovacího zařízení Kotykova alej 128, Lázně Bělohrad 

II. d  o  p  o  r  u  č  u  j  e 
 

orgánům Královéhradeckého kraje schválit ţádost o přidělení finančních prostředků na 

zajištění projektové dokumentace k rekonstrukci ubytovacího zařízení Kotykova alej 
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128, Lázně Bělohrad 

 
 

 

K bodu 6. 

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 

2007/2008 

 

T. Hrubý předloţil členům výboru k projednání Zprávu o činnosti příspěvkových organizací na 

úseku školství v Královéhradeckém kraji a o plnění úkolů, pro které byly zřízeny, ve školním roce 

2007/2008, která je současně Výroční zprávou o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy 

v Královéhradeckém kraji za školní rok 2007/2008. 

 

Hlasování pro:   10 

  proti:   0 

  zdrţel se:  0 

 

USNESENÍ VVZ/2/19/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 I. p r o j e d n a l       

      Zprávu o činnosti příspěvkových organizací na úseku školství v Královéhradeckém 

kraji a o plnění úkolů, pro které byly zřízeny, ve školním roce 2007/2008, která je 

současně Výroční zprávou o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém 

kraji za školní rok 2007/2008 

II. d  o  p  o  r  u  č  u  j  e 
 

Radě Královéhradeckého kraje projednat Zprávu o činnosti příspěvkových organizací 

na úseku školství v Královéhradeckém kraji a o plnění úkolů, pro které byly zřízeny, ve 

školním roce 2007/2008, která je současně Výroční zprávou o stavu a rozvoji 

vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 2007/2008 a následně jej 

předloţit ke schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje.  

 

K bodu 7. 

Informace o chystané Celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti ve dnech 10. – 14. 6. 

2009, SŠIS Dvůr Králové nad Labem 

 

Ředitel SŠIS Dvůr Králové nad Labem informoval členy výboru o připravované XXXI. Celostátní 

přehlídce Středoškolské odborné činnosti, pozval je na tuto akci, předloţil program přehlídky a 

informoval o rozpočtu akce. 

 

Hlasování pro:   9 

  proti:   0 

  zdrţel se 0 

 

USNESENÍ VVZ/2/20/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. b e r e  n a  v ě d o m í    

 informaci o chystané Celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti ve dnech 10. 

– 14. 6. 2009, SŠIS Dvůr Králové nad Labem, včetně programu a rozpočtu akce 

 

K bodu 8. 

Termín zasílání materiálů před jednáním VVVZ. 

 

J. Říha navrhnul termín zasílání materiálů 10 dní před termínem jednání výboru. Po krátké diskusi 

byl přijat návrh zasílat tyto materiály nejdéle 7 dní před jednáním výboru. 
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Hlasování pro:   9 

  proti:   0 

  zdrţel se 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/2/21/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 termín zasílání materiálů k projednání nejdéle 7 dní před termínem jednání výboru 

 

K bodu 8. 

Diskuse, různé, závěr 

 

 členové hodnotícího orgánu  pro dotační programy v oblasti školství – vzdělávání a 

prevence byli informováni o schválení hodnotícího orgánu v předloţeném sloţení Radou 

Královéhradeckého kraje dne 28. 1. 2009 

 Ing. Jirásko informoval členy o moţnosti změny návrhu usnesení. 

Součástí důvodové zprávy k příslušnému bodu jednání je znění návrhu usnesení. Členům 

výboru bude elektronickou formou zaslán formulář na změnu návrhu usnesení. Veškeré 

návrhy na změnu budou předloţeny před jednáním výboru v písemné formě tajemnici 

VVVZ, v kopii předsedovi VVVZ.  

 K. Janeček navrhnul, aby body jednání, při kterých je nezbytná účast hostů byly v programu 

jednání zařazeny na začátek jednání, aby hosté nemuseli být přítomni celému jednání 

výboru 

 K. Janeček předloţil ţádost o moţnost připojení k internetu na jednáních výboru.  

K ţádosti bude přistupováno podle podmínek místa jednání výboru. 

 

Předseda poděkoval členům výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za účast na 

jednání výboru a vzhledem k tomu, ţe byly vyčerpány všechny body programu v 16:10  hodin 

jednání ukončil.  

 

Další jednání VVVZ se bude konat dne 10. března 2009 ve 14:00 hodin v Gymnáziu J. K. Tyla, 

Hradec Králové. 

 

 

        ____________________________ 

  

 Ing. Jaroslav Jirásko 

 předseda výboru 

Ověřovatel  zápisu: 

  Mgr. Petr Kmoch 

 

  ____________________________  

 podpis 

  

   
 

Zpracovala:   Ing. Radmila Outlá, tajemnice výboru 

V Hradci Králové: 18. února 2009 

 

  ____________________________  

 podpis 

 


