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Zápis 
 

z 4. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

konané dne 14. dubna 2009 ve 14:00 hodin, RegioCentrum Hradec Králové 

 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny, počet přítomných členů VVVZ – 9 

 

Program:  

 

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

2. Vystoupení předsedy Krajské hospodářské komory pana Ing. Stanislava Sedláčka a 
vystoupení Mgr. Martina Horáka, ředitele Úřadu práce v Hradci Králové  

3. Informace o výsledku dotačních programů v oblasti školství – vzdělávání a prevence 
4. Zpráva komise pro informatiku Rady KHK o posouzení výhodnosti smlouvy 

programového vybavení Microsoft pro školy zřizované Královéhradeckým krajem 

5. Zpráva o rozpisu rozpočtu přímých NIV pro rok 2009 v působnosti Královéhradeckého 
kraje 

6. Informace o plnění Dlouhodobého záměru 2008 
7. Návrh na sloučení Školního statku, Hořice, Jižní 2118 a Vyšší odborné školy rozvoje 

venkova a Střední zemědělské školy, Hořice, Riegrova 1403. 
8. Diskuse, různé, závěr 

 

Jednání zahájil a řídil Jiří Říha, místopředseda 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 

 

Jiří Říha, místopředseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost přivítal všechny přítomné. 

Jednomyslně byla schválena účast hostů na jednání a ověřovatele zápisu, Mgr. Petra Kmocha. 

U projednávání bodu č. 1 byl počet přítomných členů 9. 

 

Hlasování pro  9 

  proti  0 

  zdržel se 0 

 

USNESENÍ VVZ/4/32/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 I. s  c  h  v  a  l  u  j  e      

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

ověřovatele zápisu, Mgr. Petra Kmocha  

 

K bodu 2. 

Vystoupení předsedy Krajské hospodářské komory pana Ing. Stanislava Sedláčka a vystoupení 

Mgr. Martina Horáka, ředitele Úřadu práce v Hradci Králové. 
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Hosté hovořili o současné situaci na trhu práce, možnostech spolupráce Odboru školství KÚ KHK 

s oběma institucemi, důležitosti celoživotního vzdělávání, rekvalifikací, uznávání kvalifikací.  

 

K bodu 3. 
Informace o výsledku dotačních programů v oblasti školství – vzdělávání a prevence 

a) O. Knotek seznámil členy výboru s výsledky jednání hodnotící komise ve věci: Dotační 

programy v oblasti školství pro rok 2009 navrhované k podpoře z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje. 

U projednávání bodu č. 3.  byl počet přítomných členů 7. 

 

Hlasování pro  7 

  proti  0 

  zdržel se 0 

 

USNESENÍ VVZ/4/33/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. d o p o r u č u j e    

 Radě Královéhradeckého kraje 

1) Projednat žádosti o poskytnutí finanční podpory a schválit dle přílohy č. 1 

2) Schválit přidělení neinvestičních prostředků obcím (obce a organizace obcemi 

zřizované) v celkovém objemu 1.610.000 Kč dle přílohy č. 1 

3) Schválit přidělení neinvestičních prostředků dalším právním subjektům 

v celkovém objemu 2.900.000 Kč dle přílohy č. 1 

4) Předložit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh na schválení snížení 

běžných výdajů na grantové, dílčí programy a samostatné projekty – školství o 

částku 4.510.000,- Kč u kapitoly 13 a zvýšení běžných výdajů na grantové, dílčí 

programy a samostatné projekty o částku 4.510.000,- Kč u kapitoly 14 

 

b) O. Knotek předložil členům výboru žádost Gymnázia Dobruška o úpravu rozpočtu 

poskytnutého daru z dotačního programu PRK číslo SMV200802/MS03. 

 

Hlasování pro  7 

  proti  0 

  zdržel se 0 

 

USNESENÍ VVZ/4/34/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. s c h v a l u j e    

 úpravu rozpočtu dle předložené žádosti Gymnázia Dobruška, Pulická 779.  

Dotační program PRK SMV200802/MS03 ve výši 100.000 Kč: 

1. Doprava, cestovné: 50.000 Kč 

2. Ubytování: 25.000 Kč 

3. Stravování: 25.000 Kč  

 

 

K bodu 4. 

Zpráva komise pro informatiku Rady KHK o posouzení výhodnosti smlouvy programového 

vybavení Microsoft pro školy zřizované Královéhradeckým krajem  

Petr Luska, předseda komise informatiky rady Královéhradeckého kraje v úvodu jednání připomněl, 
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že komise informatiky dostala od výboru zastupitelstva úkol prověřit výhodnost smluv 

(licencování) prostřednictvím Microsoft School Agreement (dále jen MSA) pro kraj.  

Z vystoupení: 

a) Licencování MSA se jeví jako výhodné pro kraj. Kromě jednoduché správy licencování 

zajišťuje legálnost produktů, ceny jsou přiměřené, v žádném případě ne nadhodnocené. 

b) Porovnat MSA s možností "krabicového“ licencování je možné pouze výběrovým řízením 

na oba zmiňované způsoby. Porovnáme-li však pořizovací náklady „krabicového“ 

licencování a počítáme-li tříletý cyklus obnovy s minimálně 60% cenou upgrade, je úspora 

málo pravděpodobná. 

c) MSA není pouze o způsobu licencování, ale zároveň o další podpoře školám. 

d) V každém případě je však nutné dohlédnout na efektivitu využití na školách. 

 

K bodu 5. 

Zpráva o rozpisu rozpočtu přímých NIV pro rok 2009 v působnosti Královéhradeckého kraje 

Ing. Václav Jarkovský přednesl Zprávu o rozpisu rozpočtu přímých NIV pro rok 2009 v působnosti 

Královéhradeckého kraje. Odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v rámci své 

přenesené působnosti provedl rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání pro rok 2009. Tato 

kompetence vyplývá z ustanovení §§160 - 161 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon). V celém 

objemu jde o státní účelové dotace, v rámci celku je u některých titulů vymezena vnitřní účelovost.   

 

Hlasování  pro:   7 

   proti:   0 

   zdržel se:  0 

 

USNESENÍ VVZ/4/35/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I.  b e r e  n a  v ě d o m í  

 zprávu o rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání pro rok 2009 školám  

a školským zařízením v působnosti Královéhradeckého kraje 

 
 

K bodu 6. 

Informace o plnění Dlouhodobého záměru 2008 

Ing. Tomáš Hrubý přednesl členům informaci o splněných úkolech a o plnění Dlouhodobého 

záměru v roce 2008. Poté se rozpoutala diskuse na téma optimalizace středního školství 

v Královéhradeckém kraji. 

U projednávání bodu č. 6. byl počet přítomných členů 6.  Hlasování doplněno elektronickou 

formou. (elektronicky hlasoval: Lukášek, Šormová, Bělková, Polák, Behan, Vaňková, Jirásko) 

Jiří Říha podal návrh usnesení: 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost žádá odbor školství o zpracování podkladů pro 

sloučení škol: 

1. Gymnázium a SOŠ, Hořice, Husova 1414 a OA Hořice, HK, Šalounova 919 

2. Střední škola, Nové Město n/M, Husovo nám. 1218 a Střední škola, Opočno, 

Nádražní 296 (nástupnická organizace Střední škola, Nové Město n/M, Husovo nám. 

1218) 

3. Gymnázium a Střední odborná škola, Úpice, Havlíčkova 812 s  Gymnáziem, 

Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 

Daší návrh usnesení zněl: nespecifikovat konkrétní školy, ale připravit kompletní návrh 

optimalizace středního školství v Královéhradeckém kraji. 

 

Hlasování pro:   12  

  proti:   0  

  zdržel se:  1 
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USNESENÍ VVZ/4/36/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I.  ž á d á  

 odbor školství o zpracování podkladů pro řešení optimalizace středního školství 

v Královéhradeckém kraji vyplývající z předložené zprávy o plnění Dlouhodobého 

záměru 2008. 

 

K bodu 7. 

Návrh na sloučení Školního statku, Hořice, Jižní 2118 a Vyšší odborné školy rozvoje venkova a 

Střední zemědělské školy, Hořice, Riegrova 1403. 

U projednávání bodu č. 7 byl počet přítomných členů 4. Hlasování doplněno elektronickou formou. 

(elektronicky hlasoval: Lukášek, Šormová, Bělková, Polák, Behan, Vaňková, Janeček, Kuřík, 

Jirásko) 

Hlasování pro:   13 

  proti:   0 

  zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/4/37/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. ž á d á  

 Odbor školství zpracovat podrobné podklady pro řešení sloučení Školního statku, 

Hořice, Jižní 2118 a Vyšší odborné školy rozvoje venkova a Střední zemědělské školy, 

Hořice, Riegrova 1403. 

 

K bodu 8. 

Diskuse, různé, závěr 

Jiří Říha poděkoval členům výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za účast na jednání 

výboru a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu v 16:35  hodin jednání 

ukončil.  

 

Další jednání VVVZ se bude konat dne 12. května 2009 ve 14:00 hodin  ve Střední škole 

informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem. 

 

 

        ____________________________ 

  

 Ing. Jaroslav Jirásko 

 předseda výboru 

 

Ověřovatel  zápisu: 

  Mgr. Petr Kmoch 

 

  ____________________________  

 podpis 

  

   
 

Zpracovala:   Ing. Radmila Outlá, tajemnice výboru 

V Hradci Králové: 21. dubna 2009 

 

  ____________________________  

 podpis 

 


