Zápis
z 20. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 13. února 2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905
v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245
Přítomni:

Omluveni:
Tajemnice:
Přizváni:

Mgr. Edita Vaňková, Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Petr Hamáček,
Petra Horváthová, Ing. Jaroslav Kostelníček, Mgr. Robert Novák, Mgr. Táňa
Šormová, JUDr. Dita Vávrová, PhDr. Michal Vávra, Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch,
Mgr. Petr Vysuček
Mgr. Jana Berkovcová, Mgr. Jan Grulich, RNDr. Věra Svatošová
Mgr. Jindřiška Smejkalová
Mgr. Martina Berdychová, PaedDr. Markéta Stuchlíková, Mgr. Svatava Odlová
(omluvena), Mgr. Alena Svátková (omluvena), Ing. Václav Jarkovský, RNDr. Jiří
Ort, Ing. Markéta Cermanová, Mgr. Martin Horák (omluven), Mgr. Eva
Kastnerová, Bc. Monika Boháčková, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, Mgr. Tomáš
Záviský, DiS., Mgr. Dana Komorová (omluvena), Mgr. Dita Kosová, Bc. Ilona
Špráchalová, Mgr. Petr Kamenický

Program:
1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení
účasti hostů na jednání
2. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní
rok 2017/2018
3. Informace o rozdělení finančních prostředků na podporu polytechnického a digitálního
vzdělávání ve středních školách zřizovaných Královéhradeckým krajem
4. Přidělení mimořádných účelových příspěvků příspěvkovým organizacím zřizovaným
Královéhradeckým krajem v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování v roce 2019
5. Složení hodnotící komise – dotační oblast Vzdělávání
6. Závěr hodnotící komise – dotační oblast Prevence rizikového chování
7. Poskytnutí dotací na individuální účel – dotační fond
8. Různé, diskuze, závěr
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K bodu 1
Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení
účasti hostů na jednání
Předsedkyně výboru Mgr. Edita Vaňková zahájila 20. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ve 13:05 hodin a následně jej celé
řídila. Konstatovala, že výbor je usnášení schopný; přítomno bylo 11 členů výboru.
Předsedkyně výboru přítomným omluvila z účasti Mgr. Janu Berkovcovou, Mgr. Jana Grulicha
a RNDr. Věru Svatošovou, kteří se z pracovních důvodů nemohli na jednání dostavit; dále pak
Mgr. Svatavu Odlovou (vedoucí oddělení primárního a zájmového vzdělávání), Mgr. Alenu
Svátkovou (vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání) a Mgr. Martina Horáka, kteří se
nezúčastnili z důvodu pracovní vytíženosti; dále informovala přítomné o zdržení Mgr. Libuše
Friedlové na jednání výboru z důvodu předem avizované pracovní vytíženosti.
Následně předsedkyně výboru seznámila členy s programem jednání.
Poté vyzvala přítomné členy k případnému doplnění programu.
Nebyl podán návrh na doplnění programu a bylo přistoupeno ke schválení předložené verze
programu.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
11
Proti:
0
Zdržel se:
0
USNESENÍ VVZ/20/208/2019
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. schvaluje
program jednání:
1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu
a schválení účasti hostů na jednání
2. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji
za školní rok 2017/2018
3. Informace o rozdělení finančních prostředků na podporu polytechnického
a digitálního vzdělávání ve středních školách zřizovaných Královéhradeckým krajem
4. Přidělení mimořádných účelových příspěvků příspěvkovým organizacím zřizovaným
Královéhradeckým krajem v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování v roce
2019
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5. Složení hodnotící komise – dotační oblast Vzdělávání
6. Závěr hodnotící komise – dotační oblast Prevence rizikového chování
7. Poskytnutí dotací na individuální účel – dotační fond
8. Různé, diskuze, závěr

Předsedkyně výboru se dotázala, zda se některý ze členů dobrovolně ujme postu ověřovatele
zápisu; Mgr. Petr Vysuček souhlasil s výkonem funkce ověřovatele pro 20. jednání výboru.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
11
Proti:
0
Zdržel se:
0
USNESENÍ VVZ/20/209/2019
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. schvaluje
Mgr. Petra Vysučka jako ověřovatele zápisu

Následně dala předsedkyně hlasovat o schválení hostů přizvaných k projednávání jednotlivých
bodů programu.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

11
0
0

USNESENÍ VVZ/20/210/2019
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. schvaluje
účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 4 „Přidělení mimořádných účelových
příspěvků příspěvkovým organizacím zřizovaným Královéhradeckým krajem
v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování v roce 2019“
 Mgr. Tomáše Záviského – referenta oddělení primárního a zájmového
vzdělávání odboru školství (sport, volný čas, SVČ, dotační programy)
 Mgr. Ditu Kosovou – referentku oddělení primárního a zájmového vzdělávání
odboru školství (krajskou školskou koordinátorku prevence)
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Bc. Ilonu Špráchalovou – referentku oddělení primárního a zájmového
vzdělávání odboru školství (obce, školní jídelny, rozpočet sportu a volného času,
vyúčtování soutěží a přehlídek)

účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 5 „Složení hodnotící komise – dotační
oblast Vzdělávání a bodu č. 6 „Závěr hodnotící komise – dotační oblast Prevence
rizikového chování“



Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS. – vedoucího oddělení krajských dotací odboru
regionálního rozvoje, grantů a dotací
Mgr. Danu Komorovou – referentku oddělení krajských dotací odboru
regionálního rozvoje, grantů a dotací (dotační oblasti: volnočasové aktivity,
vzdělávání, prevence rizikového chování)

účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 7 „Poskytnutí dotací na individuální účel
– dotační fond“
 Mgr. Petra Kamenického – referenta oddělení regionálního rozvoje, odboru
regionálního rozvoje, grantů a dotací (strategické dokumenty kraje, regionální
rozvoj, inovace, individuální dotace)

K bodu 2
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok
2017/2019
Předsedkyně výboru vyzvala RNDr. Jiřího Orta, vedoucího oddělení středního a speciálního
vzdělávání odboru školství KÚ KHK, ke stručnému představení výroční zprávy o stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy v našem kraji. Navrhované znění zprávy bylo členům výboru v předstihu
poskytnuto v elektronické podobě.
RNDr. Jiří Ort krátce pohovořil o zdrojích, ze kterých byly data a informace čerpány, způsobu
a struktuře zpracování výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy
v Královéhradeckém kraji, která obsahuje tři základní části (1. Hodnocení stavu jednotlivých
úrovní vzdělávací soustavy, 2. Ekonomika a péče o majetek, 3. Závěr); rovněž krátce předal
informace z oblasti předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání.
Podrobněji zmínil počty žáků středních škol v jednotlivých okresech, rozdělení žáků a studentů
nově přijatých do 1. ročníků středních škol a vyšších odborných škol ve školním roce
2017/2018, dále pak celkové průměrné počty žáků základních škol a dětí zařazených
do mateřských škol.
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Diskuze:
Ing. Jiří Franc, Mgr. Petr Hamáček, Ing. Jaroslav Kostelníček, Mgr. Robert Novák
Mgr. Martina Berdychová, PaedDr. Markéta Stuchlíková, Ing. Václav Jarkovský, RNDr. Jiří Ort
V návaznosti na informace podané k výroční zprávě proběhla krátká diskuze k prezentovaným
grafům, do kterých se doposud nepřenesly dopady z realizovaných optimalizačních kroků,
které se poprvé projeví až v rámci administrace školního roku 2018/2019.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

11
0
0

USNESENÍ VVZ/20/211/2019
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. projednal
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní
rok 2017/2018

K bodu 3
Informace o rozdělení finančních prostředků na podporu polytechnického a digitálního
vzdělávání ve středních školách zřizovaných Královéhradeckým krajem
Předsedkyně výboru vyzvala Ing. Jaroslava Jarkovského, vedoucího rozpočtu škol a školských
zařízení odboru školství KÚ KHK, k podání informací k rozdělení a čerpání prostředků
na podporu a rozvoj polytechnického a digitálního vzdělávání. Podkladové materiály byly
členům výboru v předstihu poskytnuty v elektronické podobě.
V rozpočtu školství pro rok 2019 jsou na podporu polytechnického vzdělávání krajem
zřizovaných škol vyčleněny finanční prostředky kraje ve výši 2 881,68 tis. Kč; jedná se
o finanční podporu pokračující již od roku 2016. V rámci 1. změny rozpočtu kraje se v odvětví
školství předpokládá navýšení o 1 500 tis. Kč na rozvoj digitálního vzdělávání.
Finanční prostředky budou využity na modernizaci a dovybavení odborných učeben (např.
na pořízení polytechnických stavebnic, experimentálních sad, komponent modulárních
měřících systémů apod.), dále na realizaci laboratorních praktik či polytechnických kroužků
pro žáky nejen středních, ale i základních škol (např. na mzdové prostředky pedagogů,
zákonných odvodů a na pořízení spotřebního či jiného materiálu apod.), o které je na školách
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velký zájem a v neposlední řadě také na pořízení vybavení podporujícího rozvoj digitálního
vzdělávání ve školách (např. software).
První rozpočtová změna bude na programu zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
dne 25. 3. 2019; bude-li tato schválena, školy mohou obdržet finanční prostředky již v dubnu
tohoto roku, v tomto roce se bude jednat o historicky nejvyšší finanční částku, ze které lze
školám zajistit také vybavení investičního charakteru; jedná se o podporu jak odborně
zaměřených, tak i všeobecně zaměřených škol.
Diskuze:
Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Petr Hamáček, Ing. Jaroslav Kostelníček, Mgr. Robert Novák,
PhDr. Michal Vávra
Mgr. Martina Berdychová, PaedDr. Markéta Stuchlíková, Ing. Václav Jarkovský, RNDr. Jiří Ort
V rámci diskuze padly dotazy týkající se výstupů dosavadní podpory polytechnického
vzdělávání, tj. ohledně kvantifikovatelného vzrůstu zájmu o technické a elektrotechnické
obory, počtu podpořených odborných pedagogických pracovníků apod., dále zazněl dotaz
na přínos financování navýšení platů učitelů odborných předmětů skupiny oborů 23 a 26
z rozpočtu kraje. Ze strany odboru školství bylo zdůrazněno, že kvalitativní přínosy předmětné
podpory jsou dány kladnou odezvou ze strany škol, spolupracujících zaměstnavatelů, žáků
a jejich rodičů; rovněž bylo přislíbeno, že budou zjištěny počty podpořených odborných
pedagogických pracovníků.
Předsedkyně dala hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

11
0
0

USNESENÍ VVZ/20/212/2019
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. bere na vědomí
informaci o rozdělení finančních prostředků na podporu polytechnického a digitálního
vzdělávání ve středních školách zřízených Královéhradeckým krajem
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K bodu 4
Přidělení mimořádných účelových příspěvků příspěvkovým organizacím zřizovaným
Královéhradeckým krajem v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování v roce 2019
Předsedkyně výboru vyzvala Mgr. Tomáše Záviského, referenta oddělení primárního
a zájmového vzdělávání KÚ KHK, k podání informací.
Členové výboru obdrželi podrobné informace v dostatečném předstihu v elektronické
podobě. V kapitole 9 rozpočtu Královéhradeckého kraje jsou alokovány finanční prostředky
na mimořádné účelové příspěvky (MUP) pro příspěvkové organizace zřizované
Královéhradeckým krajem; návrh na rozdělení finančních prostředků je uveden ve dvou
variantách: varianta č. 1 s navýšením v rámci první změny rozpočtu roku 2019 a varianta č. 2
bez navýšení finančních prostředků; přičemž první změna rozpočtu bude na jednání
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje projednávána dne 25. 3. 2019. V případě schválení
navýšení rozpočtu kapitoly 9 bude v zastupitelstvu kraje schvalována varianta č. 1 (v případě
nenavýšení varianta č. 2).
Varianta č. 1 obsahuje částku s již zapracovaným navýšením o částku navrženou v 1. změně
rozpočtu roku 2019.
Varianta č. 2 obsahuje částku dle v současnosti schváleného rozpočtu na rok 2019.
Diskuze:
Mgr. Edita Vaňková, Ing. Jiří Franc, Mgr. Petr Hamáček
Mgr. Martina Berdychová, Ing. Markéta Cermanová
Členové výboru, zejména výše jmenovaní, diskutovali nad možností snížení administrativní
zátěže formou plošného finančního příspěvku všem školám a školským zařízením zřizovaným
krajem, což se vzhledem k rozmanitosti aktivit a činností v různém rozsahu jeví jako nevhodné,
navíc administrace spojená podáním žádosti a vyúčtováním je většinově považována
za optimální a přijatelnou.
Následně členové výboru přistoupili k hlasování o obou variantách, neboť finální varianta
závisí na rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Navýšení je v tomto ohledu
považováno za nutné, neboť je vyvíjena snaha aktivizovat činnost škol, které na tuto výzvu
velmi pozitivně reagují zajímavými projekty a různorodými aktivitami.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

11
0
0
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USNESENÍ VVZ/20/213/2019
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. se seznámil
s návrhem přidělení mimořádných účelových příspěvků (MUP) příspěvkovým
organizacím zřizovaným Královéhradeckým krajem v oblasti vzdělávání, prevence
rizikového chování a etické výchovy v roce 2019 ve dvou variantách:
Varianta č. 1
navýšení MUP o částku v rámci 1. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019
(celkem rozděleno: 2 526 000 Kč)
Varianta č. 2
částka schváleného rozpočtu KHK na rok 2019 (celkem rozděleno: 1 136 000 Kč)
II. doporučuje
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit


poskytnutí mimořádných účelových příspěvků na provoz příspěvkovým
organizacím ve výši 2 526 000 Kč v rámci ostatních běžných výdajů kap. 9
- Volnočasové aktivity dle příloh (Varianta č. 1) v případě schválení navýšení
MUP v kapitole 9 v rámci 1. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok
2019



poskytnutí mimořádných účelových příspěvků na provoz příspěvkovým
organizacím ve výši 1 136 000 Kč v rámci ostatních běžných výdajů kap. 9
- Volnočasové aktivity dle příloh (Varianta č. 2) v případě neschválení navýšení
MUP v kapitole 9 navrhované v rámci 1. změny rozpočtu Královéhradeckého
kraje na rok 2019

K bodu 5
Složení hodnotící komise – dotační oblast Vzdělávání
Mgr. Edita Vaňková vyzvala Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS., k přednesení požadavku na členy
výboru.
Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., vedoucí oddělení krajských dotací odboru regionálního
rozvoje, grantů a dotací KÚ KHK, se dotázal přítomných, zda by měli zájem stát se členy
hodnotící komise pro dotační oblast Vzdělávání. Dobrovolně projevili zájem: JUDr. Edita
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Vávrová, Ing. Jiří Franc, Ing. Jaroslav Kostelníček; tito se shodli na termínu jednání komise dne
19. 3. 2019 od 10:00 hodin.
V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavila Mgr. Libuše Friedlová.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
12
Proti:
0
Zdržel se:
0
USNESENÍ VVZ/20/214/2019
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. bere na vědomí
složení hodnoticí komise pro dotační oblast Vzdělávání:
 JUDr. Edita Vávrová
 Ing. Jiří Franc
 Ing. Jaroslav Kostelníček
a termín jednání této hodnoticí komise dne 19. 3. 2019 od 10:00 hodin

K bodu 6
Závěr hodnoticí komise – dotační oblast Prevence rizikového chování
Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., informoval přítomné o závěrech jednání hodnotící komise, jež
probíhala těsně před zahájením jednání výboru. Hodnotící komise rozhodovala dle celkového
bodového hodnocení projektových žádostí, a to dle níže uvedené bodové stupnice:
 celkem 100 bodů – uspokojení požadavku ve 100% výši
 celkem 90-99 bodů – uspokojení požadavku v 95% výši
 celkem 80-89 bodů – uspokojení požadavku v 90% výši
 celkem 70-79 bodů – uspokojení požadavku v 85% výši
 celkem 69 bodů – rozdělení zbývající částky.
Celkem bylo podáno 29 žádostí, z toho 6 bylo vyřazeno z důvodu nedodání povinných příloh
či listinné podoby žádosti. K rozdělení byla určena částka 1 619 536 Kč (alokace ve výši
1 500 000 Kč byla pro rok 2019 schválena na jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
a částka 119 536 Kč byla převedena z předchozích období), přičemž bylo rozděleno
1 619 500 Kč.
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
12
Proti:
0
Zdržel se:
0
USNESENÍ VVZ/20/215/2019
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. bere na vědomí
závěr hodnoticí komise pro dotační oblast Prevence rizikového chování

K bodu 7
Poskytnutí dotací na individuální účel
Členové výboru obdrželi v elektronické podobě podkladové materiály. Předsedkyně výboru
vyzvala Mgr. Petra Kamenického k představení žádostí.
Mgr. Petr Kamenický, referent oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje,
grantů a dotací KÚ KHK, seznámil přítomné členy se žádostmi o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje na individuální účel, které obsahově spadají do oblasti výchovy
a vzdělávání a byly podány do 2. 2. 2019. Výše požadované dotace na jednotlivé žádosti
přesahuje 100 000,00 Kč anebo je identifikována jako požadavek investičního charakteru.
Uvolnění finančních prostředků na podporu vybraných projektů je plánováno v rámci I. změny
rozpočtu kraje na rok 2019 (kapitola 48 dotační fond, odvětví individuální dotace)
Jedná se o níže uvedené projekty:
č.

1

2

Žadatel

Asociace pro
mládež, vědu a
techniku
AMAVET, z. s.

Lesokruh, z.s.

Projekt

Účel

Náklady
Kč

Požadavek
Kč

Program vytváření a
rozvíjení zájmu žáků o
vědecké a technické
obory
v Královéhradeckém
kraji

Organizování krajského kola soutěže
v KHK
Organizování metodických seminářů
pro zástupce škol
Cestovné pro organizátory a lektory
Náklady spojené se zakládáním a
činností mechatronických klubů
Letní škola v Chorvatsku pro 20
autorů nejlepších projektů a vedoucí
prací

670 000 Kč

600 000
Kč

Roční činnost spolku
Lesokruh, z.s.

osobní náklady průvodců, lektorů
workshopů a přednášek, grafika;
kreativní a kancelářské potřeby;
didaktické hry a pomůcky; cvičební
pomůcky pro děti; náklady na další

997 072 Kč

210 000
Kč
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vzdělávání průvodců; odborná
literatura; vybavení zázemí (stolky,
židličky), propagace

Diskuze:
Mgr. Edita Vaňková, Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Petr Hamáček, Petra
Horváthová, Ing. Jaroslav Kostelníček, Mgr. Robert Novák, Mgr. Táňa Šormová, JUDr. Dita
Vávrová, PhDr. Michal Vávra, Mgr. Petr Vysuček
Mgr. Martina Berdychová, PaedDr. Markéta Stuchlíková, Ing. Václav Jarkovský, RNDr. Jiří Ort,
Ing. Markéta Cermanová, Mgr. Petr Kamenický
Žádost č. 1 „Program vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory
v Královéhradeckém kraji“
K žádosti č. 1 „Program vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory
v Královéhradeckém kraji“ proběhla poměrně rozsáhlá diskuze, neboť obdobná žádost téhož
spolku byla řešena na loňském jednání výboru. Přítomní členové se shodli na tom, že by bylo
vhodné přizvat zástupce spolku Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s., na další
jednání výboru, aby svůj projektový záměr a jeho dílčí aktivity podrobněji vysvětlil tak, aby
členové výboru mohli zodpovědně rozhodnout o předmětné žádosti a případné finanční
částce určené k podpoře. Členové výboru zároveň požádali paní náměstkyni Mgr. Martinu
Berdychovou, aby projednávání této projektové žádosti v Radě Královéhradeckého kraje
pozdržela do doby jejího projednání na březnovém zasedání výboru, tj. aby žádost byla
projednána v Radě Královéhradeckého kraje teprve po jejím projednání ve výboru
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. O finanční podpoře předmětné projektové žádosti
tedy nebylo hlasováno. V rámci diskuze bylo před Mgr. Petrem Kamenickým zdůrazněno, že je
nutné, aby projektové žádosti, které mají být řešeny na jednáních výboru, byly zasílány
v dostatečném časovém předstihu natolik, aby bylo možno případně přizvat zástupce žadatele
k podání podrobnějších informací přímo na jednání výboru.

Žádost č. 2 „Roční činnost spolku Lesokruh, z.s.“
K žádosti č. 2 „Roční činnost spolku Lesokruh, z. s.“ proběhla krátká diskuze. Členové výboru
se většinově shodli na tom, že se v případě této žádosti nejedná o specifický účel, ke kterému
je tento typ dotací určen.
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Žádost č. 1
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
12
Proti:
0
Zdržel se:
0
USNESENÍ VVZ/20/216/2019
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. odročuje
své rozhodnutí o schválení či neschválení poskytnutí dotace na individuální účel,
na které budou uvolněny finanční prostředky v rámci I. změny rozpočtu
Královéhradeckého kraje na rok 2019, a to u projektu „Program vytváření a rozvíjení
zájmu žáků o vědecké a technické obory v Královéhradeckém kraji“:
č.

Žadatel

Projekt

Asociace pro mládež, Program vytváření a rozvíjení zájmu žáků
1 vědu
a
techniku o vědecké
a
technické
obory
AMAVET, z. s.
v Královéhradeckém kraji

Požadavek
Kč

600 000 Kč

Žádost č. 2
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
10
Proti:
0
Zdržel se:
2
USNESENÍ VVZ/20/217/2019
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. doporučuje
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje neschválit poskytnutí dotací na individuální
účely, na které budou uvolněny finanční prostředky v rámci I. změny rozpočtu
Královéhradeckého kraje na rok 2019, a to u projektu „Roční činnost spolku Lesokruh,
z. s.“:
č.

Žadatel

Projekt

Požadavek
Kč

2

Lesokruh, z.s.

Roční činnost spolku Lesokruh, z. s.

210 000 Kč
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K bodu 8
Různé, diskuze, závěr
V závěru jednání byly vzneseny dotazy na předpokládaný záměr optimalizovat gymnázia
v Královéhradeckém kraji.
Optimalizace gymnázií co do záměru snížit počet žáků přijímaných do 1. ročníků je v současný
moment pojímána na úrovni doporučení zřizovatele.
Předsedkyně výboru krátce podala informace k potvrzení o příjmech za rok 2018.
Předsedkyně výboru upozornila členy na další (21.), jednání výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost, které se bude konat v pondělí 18. 3. 2019 od 13:00 hodin v budově
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Všechny body programu byly vyčerpány.
Předsedkyně výboru poděkovala přítomným za účast.
Dvacáté jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bylo ukončeno v 14:25
hodin dne 18. 2. 2019.

………………………………………
Mgr. Edita Vaňková
předsedkyně výboru

………………………………………..
Mgr. Petr Vysuček
ověřovatel zápisu

Dne 25. 2. 2019 zpracovala: Jindra Smejkalová
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