
 Strana 1 (celkem 5)  

Z á p i s 

 

z 29. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje,  

konaného dne 19. května 2016 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. Lenka Borovičková, Josef Dušek, Ing. Anna Maclová, 

Jiří Říha, Aleš Svoboda, Pavel Škoda, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., 

PhDr. Michal Vávra, Mgr. Hana Žatečková, Mgr. Věra Žižková  

Omluveni:     Mgr. Vladimír Blažej, Mgr. Pavel Káňa, Ing. Zdeněk Kraus, Mgr. Bohumil Orel  

Nepřítomni:  Mgr. Petr Kmoch, Ing. Luboš Panny 

Tajemnice:    Mgr. Jindřiška Smejkalová 

 

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

Jarkovský, Mgr. Miloš Kosina, Mgr. Svatava Odlová (omluvena), Mgr. Martin 

Horák, Ing. Růžena Ryglová, Josef Čepelka, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., 

Bc. Ondřej Knotek 

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

 

 

Program: 

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

účasti hostů na jednání  

2. Výsledky jednání hodnotící komise – žádosti o dotaci podané do 16SMV a 16SMP 

3. Informace o přípravě rozpočtu odvětví školství pro rok 2017 

4. 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 bylo 11 členů výboru. 

 

Předseda výboru seznámil členy výboru s programem jednání a vyzval je k jeho případnému 

doplnění. Nebyl podán návrh na doplnění programu. 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   11 

Proti:   0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/29/235/2016 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání  
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Předseda výboru dále navrhl účast hostů přizvaných na jednání výboru: Ing. Bc. Miroslava 

Mejstříka, DiS. a Bc. Ondřeje Knotka z oddělení krajských dotací (odbor regionálního rozvoje, 

grantů a dotací KÚ KHK) při projednávání bodu č. 2. 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:   11 

Proti:   0 

Zdržel se:  0 

 

USNESENÍ VVZ/29/236/2016 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast přizvaných hostů:  

      Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS. a Bc. Ondřeje Knotka při projednávání bodu č. 2 

 

 

Předseda výboru navrhl pana Jiřího Říhu jako ověřovatele zápisu. 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   11 

Proti:   0 

Zdržel se:  0 

 

USNESENÍ VVZ/29/237/2016 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 pana Jiřího Říhu jako ověřovatele zápisu  

 

 

 

K bodu 2 

Výsledky jednání hodnotící komise – žádosti o dotaci podané do 16SMV a 16SMP 

Před projednáváním bodu byl předán materiál k výsledkům jednání hodnotící komise předsedovi 

výboru.  

 

 Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., vedoucí oddělení krajských dotací KÚ, podal informace 

nejprve v obecné rovině k jednání hodnotící komise a poté přešel konkrétně k dotačnímu 

programu v oblasti vzdělávání 16SMV.  Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., uvedl, že 

hodnotící komise se sešla dne 19. 05. 2016 ve 12:00 hodin a přijala návrh na rozdělení 

finančních příspěvků formou dotace pro oblast vzdělávání a pro oblast prevence 

rizikového chování včetně návrhu na změnu alokací. Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., 

informoval o průběhu posouzení žádostí v oblasti vzdělávání a prevence rizikového 

chování, které proběhlo ve 4 kolech. Podané žádosti byly posouzeny z hlediska formálních 

náležitostí a přijatelnosti, dále pak dle základních a specifických kritérií. V oblasti 16SMV 

byly řešeny 3 dotační programy. V rámci dotačního programu „Rozvoj talentů“ bylo 

k podpoře vybráno 5 projektů z celkového počtu 12 posuzovaných projektů; celková 

hodnota přidělených dotací činí 109 tisíc Kč; uspokojeno 42 % žádostí o dotaci. V rámci 

dotačního programu „Zájmová práce se žáky mimo vyučování“ bylo k podpoře vybráno 

11 projektů z celkového počtu 28 posuzovaných projektů; celková hodnota přidělených 
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dotací činí 300 tisíc Kč; uspokojeno 39 % žádostí o dotaci. V rámci dotačního programu 

„Polytechnická výchova a vzdělávání“ bylo k podpoře vybráno 19 projektů z celkového 

počtu 38 posuzovaných projektů; celková hodnota přidělených dotací činí 1 milion Kč; 

uspokojeno 50 % žádostí o dotaci. 

 

 Bc. Ondřej Knotek, odborný referent oddělení krajských dotací KÚ, podal informace 

k dotačnímu programu v oblasti prevence rizikového chování 16SMP. V oblasti 16SMP 

byly řešeny 2 dotační programy. V rámci dotačního programu „Etická výchova na 

školách“ bylo k podpoře vybráno 8 projektů z celkového počtu 9 posuzovaných projektů 

(1 projekt byl nepodpořitelný); celková hodnota přidělených dotací činí 134 tisíc Kč; 

uspokojeno 89 % žádostí o dotaci. Zbylé, resp. nevyužité finanční prostředky, byly 

doporučeny k převedení na kapitolu 16SMP01. V rámci dotačního programu „Programy 

zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže“ bylo 

k podpoře vybráno 33 projektů z celkového počtu 36 posuzovaných projektů; celková 

hodnota přidělených dotací činí 607.000 Kč; uspokojeno 92 % žádostí o dotaci.  

 Bc. Ondřej Knotek doplnil návrh usnesení o návrh na doporučení k přealokaci 

finančních prostředků. 

 

Dotační 

program 

Alokace 

původní 

Alokace 

nová 

Poznámka 

16SMV02 100.000,- Kč 109.000,- Kč Navýšení z alokace na programu 

16SMV04 

16SMV04 309.000,- Kč 300.000,- Kč Přesun nevyčerpaných 

prostředků do 16SMV02 

16SMV05 1.000.000,- Kč 1.000.000,- Kč  

16SMP01 380.000,- Kč 607.000,- Kč Navýšení z alokace  

16SMP03 a MUP 

16SMP03 220.000,- Kč 134.000,- Kč Přesun nevyčerpaných 

prostředků do programu 

16SMP01 

 

 

 Dále informoval o závěrech jednání hodnotící komise, která doporučuje následující 

změny v dotačních programech: 

 upravit hodnotící kritéria u dotačního programu „Polytechnická výchova a 

vzdělávání“ → zohlednění velikosti školy či školského zařízení, kterému jsou 

finanční prostředky přidělovány 

 podpořit a udržet dotační program „Etická výchova ve školách“ 

 

 Na závěr informoval o doporučení hodnotící komise realizovat metodické dohlídky 

u následujících čtyř podpořených subjektů: Jezdecký klub v Petrovicích - projekt 

16SMP01-0036; Střední škola Sion High School - projekty 16SMV05-0037 

a 16SMP01-0026; ZŠ Mladé Buky - projekt 16SMV05-0004 a ZŠ Svoboda nad Úpou - 

projekt 16SMV05-0019). 

 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

Hlasování: Pro:   11 

Proti:   0 

Zdržel se:  0 
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USNESENÍ VVZ/29/238/2016 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 materiál předložený z jednání hodnotící komise dotačních programů roku 2016 pro oblast 

vzdělávání a prevence rizikového chování 

 

II. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje  

 schválit změnu alokací v dotačních programech roku 2016 pro oblast vzdělávání a prevence 

rizikového chování dle níže uvedené tabulky 

 

Dotační 

program 

Alokace 

původní 

Alokace 

nová 

Poznámka 

16SMV02 100.000,- Kč 109.000,- Kč Navýšení z alokace na programu 

16SMV04 

16SMV04 309.000,- Kč 300.000,- Kč Přesun nevyčerpaných 

prostředků do 16SMV02 

16SMV05 1.000.000,- Kč 1.000.000,- Kč  

16SMP01 380.000,- Kč 607.000,- Kč Navýšení z alokace  

16SMP03 a MUP 

16SMP03 220.000,- Kč 134.000,- Kč Přesun nevyčerpaných 

prostředků do programu 

16SMP01 

 

 

 

 

 

 

K bodu 3 

Informace o přípravě rozpočtu odvětví školství pro rok 2017 
Členům VVVZ byly v elektronické podobě zaslány materiály: Informace o přípravě rozpočtu 

odvětví školství pro rok 2017, Požadavky odboru školství na rozpočet pro rok 2017, Kapitola 50 – 

Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2017, Návrh rozpočtu odvětví 

školství a volnočasových aktivit pro rok 2017; zachycující postup přípravy rozpočtu odvětví 

školství pro rok 2017 a požadavky školství předložené ekonomickému odboru KÚ.  

 

Komentář k podkladům podal ing. Václav Jarkovský: 

 Shrnul navrženou bilanci běžných výdajů a neinvestičních požadavků odboru školství 

pro rok 2017. Zmínil důležitost posílení příspěvků na provoz PO na úkor snížení 

ostatních běžných výdajů odvětví (vyčísleny nárůsty nákladů organizací za energie 

a služby).  

Upozornil na způsob finančního pokrytí nárůstu odpisů pro rok 2017, na finanční 

požadavky spojené s realizací společného vzdělávání (rozšiřování činnosti PPP) 

a na způsob kalkulace objemu na posílení odměňování učitelů odborných předmětů 

a praktického vyučování v oborech strojírenských (skupina 23) a elektrotechnických, 

telekomunikačních a výpočetní techniky (skupina 26).  

 Rozpočet Fondu rozvoje a reprodukce (kapitola 50 ve správě odboru investic) 

v celkové hodnotě 44 milionů korun českých je stejný jako pro r. 2015. 

 Problematika výše odvodů z fondů investic příspěvkových organizací – dopady 90% 

výše odvodu z FI na schopnost organizací pečovat o svěřený majetek (zajištění 

běžných oprav a údržby svěřeného majetku z vlastních prostředků škol). 
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 Neinvestiční výdaje odvětví volnočasových aktivit (kapitola 9) – informativně, 

doplňuje aktivity financované z odvětví školství. 

 

o Projednání požadavků na rozpočet provozních prostředků a investic pro rok 2017 se 

uskuteční dne 22. 6. 2016. Teprve poté bude možno provést rozpis prostředků na 

jednotlivé organizace. 

 

Diskutující:  

- PhDr. Michal Vávra položil dotaz ohledně situace v ostatních krajích. Ing. Václav 

Jarkovský uvedl, že odvody někde bývají ve 100% výši, jinde nižší. Přesné informace 

nejsou k dispozici. 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:   11 

  Proti:   0 

Zdržel se:  0 

 

USNESENÍ VVZ/29/239/2016 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 informaci o přípravě rozpočtu a požadavcích na rok 2017 pro odvětví školství 

II. doporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje 

 zabezpečit objemy rozpočtu pro rok 2017 dle požadavků odvětví školství  

 

 

 

K bodu 4 

Různé, diskuze, závěr 
 

 Ing. Jiří Franc informoval přítomné o konání 30. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a 

zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, které se uskuteční dne 23. června 

2016. Na tomto jednání budou diskutovány navrhované změny v rejstříku škol a školských 

zařízení. 
 

 

Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 14:28 hodin. 

Další jednání VVVZ se bude konat ve čtvrtek dne 23. června 2016 od 14:00 hodin v zasedací 

místnosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.  

 

 

 

 

 

………………………………………  ……………………………………….. 

 Ing. Jiří Franc      Jiří Říha 

 předseda výboru      ověřovatel zápisu 

 

 

Zpracovala: Mgr. Jindřiška Smejkalová 

V Hradci Králové dne 24. 5. 2016 


