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Z á p i s 
 

z 20. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, konaného dne 21. května 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti 

Karla Čapka 9-N2.903 Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, 

Pivovarské náměstí 1245 

 

Přítomni: Ing. Jiří Franc, Mgr. Vladimír Blažej, Mgr. Lenka Borovičková, Mgr. Pavel Káňa, 

Mgr. Petr Kmoch, Ing. Zdeněk Kraus, Ing. Anna Maclová, Mgr. Bohumil Orel, 

Jiří Říha, Ph.D., PhDr. Michal Vávra, Mgr. Hana Žatečková,  

Omluveni: Josef Dušek, Ing. Luboš Panny, Aleš Svoboda, Pavel Škoda, 

PhDr. Jiří Štěpán,  Mgr. Věra Žižková,  

Tajemnice: Naděžda Pozlerová  

 

Přizváni: Mgr. Táňa Šormová (omluvena), JUDr. Radmila Šulcová, Ing. Václav Jarkovský, 

Mgr. Miloš Kosina (omluven), Mgr. Svatava Odlová (omluvena), Mgr. Martin Horák, Ing. Růžena 

Ryglová, Josef Čepelka (omluven), Mgr. Libor Košťál, MBA, Mgr. Kamila Janečková Andresová, 

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., Mgr. Dana Komorová, Bc. Ondřej Knotek 

Nepřítomni: Mgr. Ladislav Groh, Bc. Bořek Kučera, Libor Dvořák 

 

Jednání výboru se zúčastnili členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

Program: 

 

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

účasti hostů na jednání 

2. Informace o náplni práce referentky pro zaměstnanost 

3. Využívání práce z domu na KÚ KHK 

4. Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásady pro poskytování dotací 

z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 

5. Závěry hodnotící komise z hodnocení žádostí o poskytnutí dotace podaných do dotačních 

programů dotační oblasti 15SMV a 15SMP 

6. Zpráva o rozpisu rozpočtu dotace na přímé NIV pro rok 2015 v působnosti 

Královéhradeckého kraje 

7. Aktuální informace o situaci na trhu práce 

8. 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 předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje Ing. Jiří Franc, který přivítal přítomné. Předseda výboru konstatoval, že 

výbor je způsobilý se usnášet (přítomno 9 členů výboru). 

 

Předseda výboru seznámil s programem jednání a vyzval členy výboru k jeho doplnění. Nebyl 

podán návrh na doplnění programu. 

Dále navrhl schválit přítomnost hostů: 

 Mgr. Kamilu Janečkovou Andresovou, referentku pro zaměstnanost oddělení regionálního 

rozvoje, při projednávání bodu č. 2 

 Mgr. Libora Košťála, MBA, vedoucího odboru kancelář ředitele KÚ KHK, 

při projednávání bodu č. 3 
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 Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS., vedoucího oddělení krajských dotací KÚ KHK, Mgr. 

Danu Komorovou, odbornou referentku oddělení krajských dotací KÚ KHK a Bc. Ondřeje 

Knotka, odborného referenta oddělení krajských dotací KÚ KHK, při projednávání bodu 

č. 4 a 5 

  

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/20/156/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání  

 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/20/157/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast přizvaných hostů 

 Mgr. Kamilu Janečkovou Andresovou, referentku pro zaměstnanost oddělení regionálního 

rozvoje KÚ KHK, při projednávání bodu č. 2 

 Mgr. Libora Košťála, MBA, vedoucího odboru kancelář ředitele KÚ KHK, při projednávání 

bodu č. 3 

 Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS., vedoucího oddělení krajských dotací KÚ KHK, 

Mgr. Danu Komorovou, odbornou referentku oddělení krajských dotací KÚ KHK 

a Bc. Ondřeje Knotka, odborného referenta oddělení krajských dotací KÚ KHK, 

při projednávání bodu č. 4 a 5 

 

 

 předseda výboru navrhnul Mgr. Vladimíra Blažeje jako ověřovatele zápisu 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/20/158/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Mgr. Vladimíra Blažeje jako ověřovatele zápisu 
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K bodu 2 

Informace o náplni práce referentky pro zaměstnanost 

 

 Mgr. Kamila Janečková Andresová, referentka pro zaměstnanost oddělení regionálního rozvoje 

KÚ, seznámila se svojí agendou. Náplň práce se stále dotváří a je zaměřena na: 

 koordinaci subjektů působících na trhu práce 

 Pakt zaměstnanosti (v případě jeho založení) 

 sektorové dohody 

 Tripartitu KHK apod. 

Kontakt: e-mail: kjaneckova@kr-kralovehradecky.cz 

 telefon: 495 817 524 

 

Diskuze: Mgr. Martin Horák, ředitel Krajské pobočky v Hradci Králové Úřadu práce ČR  

 uvítal zřízení uvedené pracovní pozice, neboť v rámci kraje tato koordinační funkce 

zde chyběla 

 konstatoval, že je nutné koordinovat různé aktivity zaštiťované krajem (RRLZ, 

Tripartita KHK, Pakt zaměstnanosti, atd.) 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 9  

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/20/159/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informace o zřízení místa a o náplni práce referentky pro zaměstnanost z odboru grantů 

a dotací KÚ 

 

Na jednání výboru se dostavil v 14:15 hodin Mgr. Petr Kmoch. 

 

 

K bodu 3 

Využívání práce z domu na KÚ KHK 

 Mgr. Libor Košťál, vedoucí odboru kancelář ředitele KÚ KHK, seznámil formou prezentace 

s materiálem „Implementace práce z domu na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje“ 

a odpověděl na dotazy 

 jedním ze strategických cílů práce z domu je slaďování pracovního a osobního života 

 počet zaměstnanců pracujících z domu v určité dny je 53, tj. necelých 14 % z celkového 

počtu zaměstnanců 

 práce z domu zaměstnance je projednána s vedoucím oddělení, vedoucím odboru, 

ředitelkou Krajského úřadu KHK a hejtmanem KHK 

 celkový počet zaměstnanců Krajského úřadu KHK je 385 

 úspory 1,2 mil. Kč 

 právní úprava práce z domu je minimální 

 počet zaměstnanců pracujících z domu se nebude zvyšovat 

 žádný krajský úřad se nepřidal 

 materiály ohledně práce z domu budou přílohou zápisu  

 

mailto:kjaneckova@kr-kralovehradecky.cz
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Diskuze: Mgr. Martin Horák, Mgr. Petr Kmoch, Ing. Jiří Franc, PhDr. Michal Vávra, Mgr. Pavel 

Káňa, Mgr. Vladimír Blažej 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/20/160/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informace o využívání práce z domu na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje 

 

 

 

 

K bodu 4 

Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje a zásady pro poskytování dotací 

z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 

Členům VVVZ byl v elektronické podobě zaslán Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje 

a Zásady pro poskytování dotací z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 

 

 Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., vedoucí oddělení krajských dotací KÚ KHK, informoval 

o navržených změnách v předkládaných materiálech. Proběhla diskuze k projednávanému 

bodu: 

 rozepisovat zkratky 

 kdokoli si může podat žádost o individuální dotaci 

 návrh na rozšíření členů komise na 7 

 

 Ing. Jiří Franc vznesl dotaz ohledně čl. VII, odstavců 6 - 10 Zásad pro poskytování dotací 

z dotačního fondu Královéhradeckého kraje. 

 

Diskuze: Ing. Anna Maclová, Mgr. Dana Komorová, Bc. Ondřej Knotek, PhDr. Michal Vávra, 

Ing. Jiří Franc, Ing. Zdeněk Kraus, Mgr. Bohumil Orel 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se:0  

 

USNESENÍ VVZ/20/161/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásady pro poskytování dotací z dotačního 

fondu Královéhradeckého kraje 

 

II. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje jejich přijetí 

Na jednání výboru se dostavil v 15:15 hodin pan Jiří Říha. 
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K bodu 5 

Závěry hodnotící komise z hodnocení žádostí o poskytnutí dotace podaných do dotačních 

programů dotační oblasti 15SMV a 15SMP 

 

Členům VVVZ byla v elektronické podobě zaslána důvodová zpráva, souhrnné údaje k projektům 

v oblasti vzdělávání 2015 a souhrnné údaje k projektům v oblasti prevence rizikového chování 

2015 

 

 Bc. Ondřej Knotek, odborný referent oddělení krajských dotací KÚ, informoval o zasedání 

hodnotící komise dne 25. 3. 2015 a jejích závěrů včetně doporučení o přesunu alokací mezi 

programy v oblasti prevence rizikového chování a vzdělávání. Dále informoval o 

předložených výsledcích dotačního řízení v oblasti prevence rizikového chování 2015 (viz 

příloha č. 2). Ze 73 předložených projektů v oblasti prevence rizikového chování bylo 

podpořeno 56 projektů 

 Mgr. Dana Komorová, odborná referentka oddělení krajských dotací KÚ, podala 

informace o předložených výsledcích dotačního řízení v oblasti vzdělávání 2015 (viz 

příloha č. 1). Z 67 předložených projektů v oblasti vzdělávání bylo podpořeno 60 projektů 

 

 

Mgr. Lenka Borovičková odešla z jednání výboru v 15:20 hodin. 

 

Diskuze: Mgr. Bohumil Orel, PhDr. Michal Vávra 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/20/162/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 

1. změny v alokacích v dotačních programech dle návrhu hodnotící komise 

2. schválit rozdělení dotačních prostředků z kapitoly 48 Dotační fond odvětví školství 

dle přílohy č. 1 a č. 2 

 

 

 

K bodu 6 

Zpráva o rozpisu rozpočtu dotace na přímé NIV pro rok 2015 v působnosti 

Královéhradeckého kraje 

Členům VVVZ byly v elektronické podobě zaslány materiály: 

 Zpráva o rozpisu rozpočtu dotace na přímé NIV pro rok 2015 v působnosti 

Královéhradeckého kraje 

 Přehled organizací řešených při projednávání rozpočtu, dofinancování rozpočtu r. 2015 

 

 Ing. Václav Jarkovský, vedoucí oddělení rozpočtu škol a školských zařízení OŠ KÚ, podal 

informace o rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání pro rok 2015 

 

 Ing. Jiří Franc informoval o jednání pana hejtmana s řediteli 11 škol dne 31. 3. 2015 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/20/163/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 zprávu o rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání pro rok 2015 školám a školským 

zařízením v působnosti Královéhradeckého kraje 

 

 

 

K bodu 7 

Aktuální informace o situaci na trhu práce 

 

 Mgr. Martin Horák, ředitel Krajské pobočky v Hradci Králové Úřadu práce ČR  

 o 1,5 % pokles počtu nezaměstnaných proti loňskému roku 

 v loňském roce na 25 000 nezaměstnaných 2 000 volných míst, v letošním roce na 

20 000 nezaměstnaných 5 000 volných míst 

 prohlubují se problémy s lidmi vedenými na úřadech práce 

 zhoršuje se skladba kvality uchazečů 

 stále větší procento uchazečů odmítá práci 

 narůstá podíl nelegálního zaměstnávání 

 narůstá poptávka zaměstnavatelů po pracovnících (technické profese) a úřady práce 

nemají v evidenci vhodné uchazeče 

 konkurenční boj mezi zaměstnavateli („přetahují“ si zaměstnance) 

 uvažuje se o Paktu zaměstnanosti – musí být co nejužší spolupráce se školstvím 

 

Diskuze: Jiří Říha, Mgr. Pavel Káňa, Mgr. Vladimír Blažej 

 

Ing. Zdeněk Kraus odešel z jednání výboru v 16:25 hodin. 

 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/20/164/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 aktuální informace Mgr. Martina Horáka, ředitele Krajské pobočky v Hradci Králové Úřadu 

práce ČR, o situaci na trhu práce 
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K bodu 8 

Různé, diskuze, závěr 
  

 Ing. Jiří Franc upozornil na měsíc probíhající výstavu prací studentů účastnících 

se krajského kola Středoškolské odborné činnosti 2015 vyhlašované Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.  
 

 

 

 

Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 16:45 hodin. 

Další jednání VVVZ se bude konat ve čtvrtek dne 25. 6. 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………  ……………………………………….. 

 Ing. Jiří Franc      Mgr. Vladimír Blažej 

 předseda výboru      ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Naděžda Pozlerová 

V Hradci Králové dne 28. 5. 2015 


