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 Z á p i s 
 
ze 17. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, konaného dne 21. října 2010 od 14:00 hodin v objektu Dětského 
domova a školní jídelny, Nechanice, Hrádecká 268 

 
Přítomni: Ing. Jaroslav Jirásko, Mgr. Martina Bělková, Ing. Karel Janeček, Bc. Karel Klíma, 

Mgr. Petr Kmoch, Jiří Říha, Mgr. Táňa Šormová Ing. Jan Vaníček, Mgr. Edita 
Vaňková 

 
Omluveni: Mgr. Miroslav Behan, Petr Kuřík, PaedDr. Mgr. Josef Lukášek, Rudolf Polák 
 
 
Přizváni: PhDr. Bc. Jiří Nosek, JUDr. Radmila Šulcová, Ing. Václav Jarkovský, Mgr. Miloš 

Kosina, Mgr. Svatava Odlová (omluvena), Mgr. Martin Horák, Ing. Růžena Ryglová 
(omluvena), Bc. Ondřej Knotek (omluven), Mgr. Luboš Holeček 

 
Program: 
 

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

2. Kontrola plnění předchozích usnesení výboru pro VVZ  
3. Aktualizace Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010 – 2013 
4. Žádost města Úpice o bezúplatný převod budovy bývalého domova mládeže v ulici 

Regnerova č.p. 605 na pozemku st. p.č. 603 a pozemku st.p.č. 603 v k.ú. a obci Úpice 
5. Informace o přípravě rozpočtu odvětví školství pro rok 2011 
6. Informace o změnách ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací (odvětví školství)  
7. Různé, diskuze, závěr  

 
 
 
K bodu 1 
Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení 
účasti hostů na jednání  
 
Jednání zahájil a řídil Ing. Jaroslav Jirásko, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání 
a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, který zároveň přivítal hosty jednání. 
Ověřovatelkou zápisu byla určena Mgr. Táňa Šormová. Předseda VVVZ navrhl doplnění 
programu jednání - za bod č. 6 vložit bod č. 7 Optimalizace sítě speciálních škol 
v Královéhradeckém kraji a bod č. 8 Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení. 
 
Program: 

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

2. Kontrola plnění předchozích usnesení výboru pro VVZ  
3. Aktualizace Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010 – 2013 
4. Žádost města Úpice o bezúplatný převod budovy bývalého domova mládeže v ulici 

Regnerova č.p. 605 na pozemku st. p.č. 603 a pozemku st.p.č. 603 v k.ú. a obci Úpice 
5. Informace o přípravě rozpočtu odvětví školství pro rok 2011 
6. Informace o změnách ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací (odvětví školství)  
7. Optimalizace sítě speciálních škol v Královéhradeckém kraji 
8. Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 
9. Různé, diskuze, závěr  
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Jednomyslně byla schválena účast hostů a doplněný program jednání. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/17/138/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 
program jednání, účast přizvaných hostů a Mgr. Táňu Šormovou jako ověřovatelku 
zápisu 

 
 
Mgr. Luboš Holeček, ředitel Dětského domova a školní jídelny, Nechanice, Hrádecká 268, 
seznámil přítomné se současným děním ve školském zařízení. 
 
 
K bodu 2 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru pro VVZ  

• předseda VVVZ provedl kontrolu usnesení: 
− usnesení VVZ/16/129/2010 – Rada Královéhradeckého kraje schválila dne 13. 10. 2010 

(RK/25/1166/2010) 
− usnesení VVZ/14/115/2010 – Rada Královéhradeckého kraje schválila dne 13. 10. 2010 

(RK/25/1195/2010) 
− usnesení VVZ/16/131/2010 a VVZ/16/132/2010 - Rada Královéhradeckého kraje 

projednala dne 13. 10. 2010 (RK/25/1196/2010) a uložila JUDr. Radmile Šulcové, 
vedoucí odboru školství, předložit konkrétní optimalizační návrhy v oblasti středního 
odborného vzdělávání v Královéhradeckém kraji dne 8. 12. 2010 na jednání Rady 
Královéhradeckého kraje  

− usnesení VVZ/16/134/2010 – Rada Královéhradeckého kraje schválila dne 13. 10. 2010 
(RK/25/1197/2010)  

− usnesení VVZ/16/135/2010  a VVZ/16136/2010 – Rada Královéhradeckého kraje 
neschválila dne 13. 10. 2010 (RK/25/1200/2010)  
 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/17/139/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí  
informaci předsedy o plnění předchozích usnesení výboru pro výchovu, vzdělávání 
a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
 

K bodu 3 
Aktualizace Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010 – 2013 
Členům VVVZ byly zaslány v elektronické podobě materiály:  
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Aktualizace Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010 – 2013 
Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010 – 2013 – Akční plán na rok 2010 
Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010 – 2013 – Priority – Opatření – Aktivity 
Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010 – 2013 – Příloha č. 1 Monitorovací indikátory  
 

• předseda VVVZ podal informace k předloženým materiálům 
− změny se týkají zejména minimální a maximální výše dotace na žádost, implementace 

nových dotačních programů a přesunů dotačních programů v jednotlivých opatřeních 
Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010 - 2013 

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/17/140/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I.  doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit aktualizaci Dotační strategie 
Královéhradeckého kraje 2010 – 2013 dle dokumentů, které tvoří přílohu této 
důvodové zprávy 

 
 

 
K bodu 4 
Žádost města Úpice o bezúplatný převod budovy bývalého domova mládeže v ulici 
Regnerova č.p. 605 na pozemku st. p.č. 603 a pozemku st.p.č. 603 v k.ú. a obci Úpice 
Členům VVVZ byly zaslány v elektronické podobě materiály:  
Žádost města Úpice o bezúplatný převod budovy bývalého domova mládeže 
Doplnění žádosti o bezúplatný převod budovy bývalého domova mládeže 
Výpis z katastru nemovitostí k.ú. Úpice LV 1781 
Kopie katastrální mapy – obec Úpice 
Fotodokumentace – 12 ks 
 

• Mgr. Miloš Kosina, vedoucí oddělení středního a speciálního vzdělávání OŠ KÚ, podal 
informace k předloženému materiálu 
 

• PhDr. Bc. Jiří Nosek, člen Rady Královéhradeckého kraje, navrhl, aby byl objekt bývalého 
domova mládeže nabídnut k prodeji 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 
  
Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/17/141/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 
žádost o bezúplatný převod – darování – budovy bývalého domova mládeže v ulici 
Regnerova č.p. 605 na pozemku st.p.č. 603 a pozemku st.p.č. 603 v k.ú. a obci Úpice 
v souvislosti s převodem majetku Královéhradeckého kraje městu Úpice po zrušení 
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Gymnázia a Střední odborné školy, Úpice, Havlíčkova 812 a zřízení Městského 
gymnázia a střední odborné školy Úpice 
 

II. nedoporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje po projednání žádosti města Úpice 
o darování budovy bývalého domova mládeže v ulici Regnerova č.p. 605 a pozemku 
st.p.č. 603 v k.ú. a obci Úpice, po předchozím projednání v Radě Královéhradeckého 
kraje, rozhodnout o darování těchto nepotřebných nemovitostí Královéhradeckého 
kraje městu Úpice v souvislosti s dalšími plány města Úpice na provoz Městského 
gymnázia a střední odborné školy Úpice 
 

III. doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje budovu bývalého domova mládeže v ulici 
Regnerova č.p. 605 a pozemku st.p.č. 603 v k.ú. a obci Úpice nabídnout k prodeji 
 
 

K bodu 5 
Informace o přípravě rozpočtu odvětví školství pro rok 2011  
Členům VVVZ byly zaslány v elektronické podobě materiály:  
Informace o přípravě rozpočtu odvětví školství pro rok 2011 
Fond rozvoje a reprodukce (FRR kap. 50) Královéhradeckého kraje v roce 2011 
 

• Ing. Václav Jarkovský, vedoucí oddělení rozpočtu škol a školských zařízení OŠ KÚ, podal 
nové informace o přípravě rozpočtu odvětví školství pro rok 2011 

 
 Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 
  
Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/17/142/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I.  projednal 
informaci o aktuální podobě připravovaného rozpočtu pro rok 2011 odvětví školství 
a volnočasových aktivit 
 

 
K bodu 6 
Informace o změnách ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací (odvětví školství) 

 
• Naděžda Pozlerová, referentka oddělení středního a speciálního vzdělávání OŠ KÚ, 

informovala o změnách ve zřizovacích listinách, které bude schvalovat Zastupitelstvo 
Královéhradeckého kraje dne 2. 12. 2010. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje budou 
předloženy ke schválení: 
ü dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola, Základní škola 

a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 – bude doplněn čl. 8 Doplňková 
činnost o bod 3 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně 
lektorské činnosti 

ü dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Odborné učiliště, Hradec 
Králové, 17. listopadu 1212 – bude doplněn čl. 8 Doplňková činnost o bod 3 
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti 
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ü dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, základní škola 
a školní jídelna, Dolní Lánov 240 – bude doplněna příloha – soupis a specifikace 
nemovitého majetku, který je předáván příspěvkové organizaci k hospodaření 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 
  
Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/17/143/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit dodatky zřizovacích listin 
příspěvkových organizací: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec 
Králové, Štefánikova 549; Odborné učiliště, Hradec Králové, 17. listopadu 1212; 
Dětský domov, základní škola a školní jídelna, Dolní Lánov 240 
 

 
K bodu 7 
Optimalizace sítě speciálních škol v Královéhradeckém kraji  
Členům VVVZ byl zaslán materiál „Návrh na optimalizaci sítě speciálních škol 
v Královéhradeckém kraji“ v elektronické podobě. 
 

• JUDr. Radmila Šulcová, vedoucí odboru školství KÚ, okomentovala předložený materiál  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 
  
Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/17/144/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I.  projednal 
návrh na optimalizaci sítě speciálních škol 
 

II.  doporučuje 
1. Radě a Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit sloučení příspěvkové 

organizace Speciální základní škola, Úpice, Nábřeží pplk. A. Bunzla 660 a 
příspěvkové organizace Speciální základní škola Augustina Bartoše, Červený 
Kostelec, Manž. Burdychových 302 s tím, že Speciální základní škola, Úpice, 
Nábřeží pplk. A. Bunzla 660 bude od 1. 1. 2011 právním nástupcem, který 
přejímá k tomuto datu veškerá práva a závazky. Příspěvková organizace 
Speciální základní škola Augustina Bartoše, Červený Kostelec, Manž. 
Burdychových 302 se dnem 31. 12. 2010 zruší 
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2. změnu názvu příspěvkové organizace Speciální základní škola, Úpice, Nábřeží 
pplk. A. Bunzla 660 na Speciální základní škola Augustina Bartoše 

 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 
 
 
 
K bodu 8 
Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení  
Členům VVVZ byl před jednáním výboru předán v písemné podobě materiál „Žádosti 
o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký kraj“ 

• JUDr. Radmila Šulcová seznámila s žádostmi o zápis změny v rejstříku škol a školských 
zařízení, které odboru školství předložilo Gymnázium a Střední odborná škola, Úpice, 
Havlíčkova 812 a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, 
Vocelova 1338  

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 
 
Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/17/145/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. nedoporučuje 
Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských 
zařízení s účinností od 1. 9. 2011 
Gymnázium a Střední odborná škola, Úpice, Havlíčkova 812 
- zápis nového oboru vzdělání dle RVP 39-08-M/01 Požární ochrana (denní forma 

vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 120 žáků 
 
II.  doporučuje 

Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změn v rejstříku škol a školských 
zařízení s účinností od 1. 9. 2011 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338  
- výmaz místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb na adrese Uhelná, 

500 03 Hradec Králové 
 
K bodu 9 
Různé, diskuze, závěr 
 

• předseda VVVZ 
− navrhl změnu termínu listopadového jednání VVVZ na 25. 11. 2010 
− navrhl změnu času prosincového jednání VVVZ od 12:00 hodin 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 
  
Hlasování: Pro: 8 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/17/146/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 
I.  schvaluje 

1. změnu listopadového jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na den 25. 11. 2010 (čtvrtek) 

2. změnu času prosincového jednání dne 15. 12. 2010 na 12:00 hodin 
 

• předseda VVVZ 
− seminář pro zastupitele o problematice středního školství v Královéhradeckém kraji 

se uskuteční asi v prvním týdnu v prosinci 
 
Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 16:00 hodin 
 
Další jednání VVVZ se bude konat dne 25. 11. 2010 v objektu Obchodní akademie, Náchod, 
Denisovo nábřeží 673. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
 Ing. Jaroslav Jirásko     Mgr. Táňa Šormová 
 předseda výboru      ověřovatelka zápisu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Naděžda Pozlerová, tajemnice výboru 
V Hradci Králové dne 26. 10. 2010 
 
……………………………..... 
 podpis 


