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Z á p i s 
 

z 34. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, konaného dne 24. května 2012 od 14:00 hodin v zasedací místnosti 
Karla Čapka 9-N2.903 Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské 
náměstí 1245 

Přítomni:  Ing. Jaroslav Jirásko, Bc. Karel Klíma, Mgr. Petr Kmoch, Ing. Karel Janeček, 
Petr Kuřík, PhDr. Bc. Jiří Nosek, Rudolf Polák, Jiří Říha, Mgr. Táňa Šormová, 
Mgr. Edita Vaňková 

 
  
Omluveni:  Mgr. Martina Bělková, PaedDr. Mgr. Josef Lukášek 
 
Nepřítomni:  Mgr. Miroslav Behan 
 
Přizváni: JUDr. Radmila Šulcová, Ing. Václav Jarkovský, Mgr. Miloš Kosina (omluven), 

Mgr. Svatava Odlová (omluvena), Mgr. Martin Horák (omluven), Ing. Růžena 
Ryglová (omluvena), Mgr. Ladislav Groh, Ing. Marcel Zadrobílek, Mgr. Dana 
Komorová 

 
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. Dotační fond Královéhradeckého kraje 
4. Příprava rozpočtu odvětví školství pro rok 2013 
5. Návrh mimořádných odměn pro občany za práci ve výboru pro VVZ Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje  
6. 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 stálé hosty jednání, 
Ing. Marcela Zadrobílka a Mgr. Danu Komorovou.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
 
USNESENÍ VVZ/34/263/2012 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I.  schvaluje 
program jednání a účast přizvaných hostů  
 
 

Ověřovatelem zápisu byl navržen Mgr. Petr Kmoch. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/34/264/2012 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I.  schvaluje 
Mgr. Petra Kmocha jako ověřovatele zápisu 

 
 
K bodu 2 
Kontrola pln ění předchozích usnesení výboru pro VVZ  

• předseda VVVZ provedl kontrolu usnesení: 
USNESENÍ VVZ/33/258/2012 – Zastupitelstvo KHK (ZK/27/1959/2012) schválilo 
rozdělení dotace na dotační programy v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování  
USNESENÍ VVZ/33/260/2012 – bude předloženo Zastupitelstvu KHK ke schválení 
dne 14. 6. 2012 
USNESENÍ VVZ/33/261/2012 – Rada KHK (RK/14/582/2012) odsouhlasila zápis změny 
v rejstříku škol a školských zařízení pro Střední průmyslovou školu, Hronov, Hostovského 
910  
USNESENÍ VVZ/33/262/2012 – předseda VVVZ rozeslal dnes ředitelům příspěvkových 
organizací (odvětví školství) zřizovaných KHK dotazník a na příštím jednání VVVZ bude 
podána informace 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/34/265/2012 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I.  bere na vědomí 
informaci předsedy VVVZ o plnění předchozích usnesení 

 
 
K bodu 3 
Dotační fond Královéhradeckého kraje 
Členům VVVZ byly zaslány v elektronické podobě materiály: 

� Důvodová zpráva k návrhu usnesení: Dotační fond Královéhradeckého kraje 
� Statut Dotačního fondu Královéhradeckého kraje 
� Zásady pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 

 
• Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací OGD KÚ 

- podal informace k předkládaným materiálům 
 

• Mgr. Dana Komorová, referentka oddělení krajských dotací, informovala o nutnosti změn 
v dotačních programech na rok 2013 na základě jednání hodnotící komise  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 
Zdržel se: 2 
 

USNESENÍ VVZ/34/266/2012 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I.  bere na vědomí 
Statut dotačního fondu a Zásady pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje 

II.  doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Statut dotačního fondu 
a Zásady pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 

 
 
K bodu 4 
Příprava rozpočtu odvětví školství pro rok 2013 
Členům VVVZ byl zaslán v elektronické podobě materiál: Příprava rozpočtu odvětví školství pro 
r. 2013 a příloha: Fond rozvoje a reprodukce (FRR kap. 50) Královéhradeckého kraje v roce 2013 

• Ing. Václav Jarkovský, vedoucí oddělení rozpočtu škol a školských zařízení OŠ KÚ, 
informoval o přípravě rozpočtu pro rok 2013 a o provedení vázání finančních prostředků 
na přímé výdaje na vzdělávání škol a školských zařízení  

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

Proti: 0 
Zdržel se: 1 

 
USNESENÍ VVZ/34/267/2012 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I.  projednal 
informaci o přípravě rozpočtu a požadavcích na rok 2013 pro odvětví školství 
 

II.  doporučuje 
Radě Královéhradeckého kraje zabezpečit objemy rozpočtu pro rok 2013 
dle požadavků obou odvětví 

 
 
K bodu 5 
Návrh mimořádných odměn pro občany za práci ve výboru pro VVZ Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje  
 

• předseda VVVZ 
- informoval o návrhu mimořádných odměn pro občany za práci ve výboru pro VVZ 
- výše odměny byla navržena s ohledem na účast členů výboru na jednání výboru 

pro VVZ 
 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/34/268/2012 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I.  souhlasí  
s návrhem mimořádných odměn pro občany za práci ve výboru pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje za rok 2012  

 
 
K bodu 6 
Různé, diskuze, závěr 
 

• Naděžda Pozlerová, referentka oddělení středního a speciálního vzdělávání OŠ KÚ, 
informovala o žádosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Nový Bydžov, Jana 
Maláta 1869 (materiál „Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – 
zřizovatel Královéhradecký kraj s účinností od 1. 9. 2012“ byl zaslán členům výboru 
elektronicky dne 23. 5. 2012). VOŠ a SOŠ, Nový Bydžov požádala o zvýšení nejvyššího 
povoleného počtu studentů v 1. ročníku akreditovaného vzdělávacího programu 63-41-
N/22 Účetnictví a daně (denní forma vzdělávání) z 30 na 40 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 
Zdržel se: 2 
 

USNESENÍ VVZ/34/269/2012 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I.  doporučuje 
Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských 
zařízení s účinností od 1. 9. 2012 
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869 
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu studentů v 1. ročníku akreditovaného 

vzdělávacího programu 63-41-N/22 Účetnictví a daně (denní forma vzdělávání) z 30 
na 40 studentů 

 
 

• Naděžda Pozlerová informovala o změně ve zřizovacích listinách příspěvkových 
organizací zřizovaných KHK. Změna se týká článku 6 Postup při zadávání veřejných 
zakázek. Zastupitelstvu KHK bude na červnové zasedání předloženo 92 dodatků 
zřizovacích listin ke schválení. V dodatku zřizovací listiny Lepařova gymnázia, Jičín, 
Jiráskova 30 bude doplněn článek 8 Doplňková činnost o povolení oboru činnosti: 
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 

Hlasování: Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/34/269/2012 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I.  bere na vědomí 
informaci o změnách ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací (odvětví 
školství) zřizovaných Královéhradeckým krajem  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 15:40 hodin. 
Další jednání VVVZ se bude konat ve čtvrtek dne 28. 6. 2012 v objektu Gymnázia a Střední 
odborné školy, Hostinné, Horská 309. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
 Ing. Jaroslav Jirásko     Mgr. Petr Kmoch 
 předseda výboru      ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Naděžda Pozlerová, tajemnice výboru 
V Hradci Králové dne 31. 5. 2012 
 
……………………………..... 
 podpis 


