Zápis
ze 4. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 22. května 2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905
v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245
Přítomni:

Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Jana Berkovcová, Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše
Friedlová, Mgr. Jan Grulich, Mgr. Petr Hamáček, Petra Horváthová, Ing.
Jaroslav Kostelníček, Mgr. Robert Novák, RNDr. Věra Svatošová, Mgr. Táňa
Šormová, PhDr. Michal Vávra, JUDr. Dita Vávrová, Mgr. Petr Vojtěch, Mgr.
Petr Vysuček

Omluveni:
Nepřítomni:
Tajemnice: Mgr. Jindřiška Smejkalová
Přizváni:

Mgr. Martina Berdychová, JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D., Ing. Václav
Jarkovský, Mgr. Miloš Kosina, Mgr. Svatava Odlová (omluvena), Ing. Markéta
Cermanová, Mgr. Martin Horák, Mgr. Jitka Kubištová, Lucie Tužová, Mgr.
Tomáš Záviský

Program:
1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení
účasti hostů na jednání
2. Informace o školách pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami
3. Informace o podpůrném systému finanční podpory žákům vybraných oborů poskytujících
střední vzdělání s výučním listem
4. Optimalizace speciálního školství -– sloučení příspěvkových organizací Základní škola
a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 a Základní škola, Kostelec
nad Orlicí, Komenského 515
5. Informace k přípravě návrhu rozpočtu provozních prostředků pro rok 2018
6. Informace oddělení RSSZ k financování příspěvkových organizací školství
7. Výsledky jednání hodnoticích komisí – dotační oblasti Vzdělávání a Prevence rizikového
chování
8. Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje
9. 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 4. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ve 13:05 a následně jej celé řídila.
Přivítala přítomné a konstatovala, že výbor je způsobilý se usnášet; přítomno bylo 12 členů
výboru.

Předsedkyně seznámila členy výboru s programem jednání a vyzvala je k jeho případnému
doplnění. Nebyl podán návrh na doplnění programu.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

12
0
0

USNESENÍ VVZ/4/45/2017
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. schvaluje
program jednání
Ke členům výboru se připojil Mgr. Jan Grulich.
Předsedkyně výboru navrhla Mgr. T. Šormovou jako ověřovatelku zápisu.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

13
0
0

USNESENÍ VVZ/4/46/2017
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. schvaluje
Mgr. Táňu Šormovou jako ověřovatelku zápisu

Předsedkyně výboru navrhla účast stálého hosta výboru pro VVZ:
 Mgr. Jitku Kubištovou (tlumočnici ze/do znakového jazyka)
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

13
0
0

USNESENÍ VVZ/4/47/2017
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. schvaluje
účast stálého hosta výboru pro VVZ:
 Mgr. Jitku Kubištovou (tlumočnici ze/do znakového jazyka)

Předsedkyně výboru navrhla účast hostů výboru pro VVZ přizvaných k projednávání bodu č. 7
Výsledky jednání hodnoticích komisí – dotační oblasti Vzdělávání a Prevence rizikového
chování a bodu č. 8 Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje:
 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
 Bc. Ondřeje Knotka - referenta oddělení krajských dotací odboru regionálního rozvoje,
grantů a dotací
 Mgr. Tomáše Záviského – referenta oddělení primárního a zájmového vzdělávání
odboru školství
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

13
0
0

USNESENÍ VVZ/4/48/2017
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. schvaluje
účast hostů výboru pro VVZ přizvaných k projednávání bodu č. 7. Výsledky jednání hodnoticích
komisí – dotační oblasti Vzdělávání a Prevence rizikového chování a bodu č. 8 Zásady pro
poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje:
 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
 Bc. Ondřeje Knotka - referenta oddělení krajských dotací odboru regionálního rozvoje,
grantů a dotací
 Mgr. Tomáše Záviského – referenta oddělení primárního a zájmového vzdělávání odboru
školství
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K bodu 2
Informace o školách pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami
Členům výboru byly v elektronické podobě zaslány materiály obsahující souhrnné informace
o mateřských školách, základních školách, středních školách a školských zařízení pro děti
a žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona; jedná se o právnické osoby všech zřizovatelů
(krajské, církevní, ministerské a soukromé), které působí na území Královéhradeckého kraje.
Předsedkyně výboru vyzvala Mgr. Miloše Kosinu ke krátkému představení daného materiálu.
Mgr. Miloš Kosina uvedl údaje, které poskytnutý materiál obsahuje, tj. nejvyšší povolené počty
žáků, kódy oborů vzdělání, obory vzdělání, aktuálně platné kapacity oborů vzdělání a počty
dětí a žáků v daných oborech vzdělání od školního roku 2006/2007 až 2016/2017; podrobněji
se vyjádřil k důležitým údajům.
Ke členům výboru se připojil Mgr. Petr Hamáček.
Předsedkyně výboru vyzvala přítomné k diskuzi či vznesení dotazů.
Dotazy nebyly vzneseny.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

14
0
0

USNESENÍ VVZ/4/49/2017
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. bere na vědomí
informace o školách pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

K bodu 3
Informace o podpůrném systému finanční podpory žákům vybraných oborů
poskytujících střední vzdělání s výučním listem
Členům výboru byly v elektronické podobě zaslány podklady k prostudování. Předsedkyně
výboru vyzvala opět Mgr. Miloše Kosinu, aby členům výboru sdělil podrobnosti.
Mgr. Kosina uvedl seznam vybraných oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním
listem, shrnul počty žáků v tzv. „podporovaných oborech“ ve středních školách a podal
informace o podpůrném systému finanční podpory. V obecné rovině se jedná o podporu H a E
oborů v určitých profesích. Původně, tj. v roce 2008, bylo zahrnuto pouze 11 oborů, a to
strojírenských, elektrotechnických a stavebních. V současné době je podporováno 25 oborů.
Dále informativně uvedl údaje, na jakých školách jsou dané obory podporovány, kolik mají
žáků a kolik jich tento rok bylo přijato.
Předsedkyně výboru vyzvala přítomné k diskuzi či vznesení dotazů.
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Diskutující:
Mgr. Berdychová, Ing. Franc, Mgr. Hamáček, Mgr. Novák, Mgr. Šormová, Mgr. Vaňková,
PhDr. Vávra, JUDr. Vávrová, RNDr. Svatošová, pí. Cermanová, Mgr. Horák, Ing. Jarkovský,
Mgr. Kosina
Rozvinula se intenzivní diskuze. Nejdůležitější informace jsou uvedeny níže.
Diskuze byla zahájena dotazy: proč odměňovat žáky za plnění své povinnosti docházet do školy
a vzdělávat se; jaká je smysluplnost podpory pouze vybraných oborů za předpokladu, že
v současné době se jedná o velmi početnou skupinu oborů, která se neustále rozšiřuje apod.
Někteří členové upozornili na nesystémovost této podpory a nutnost ujasnění si cílů této
podpory a následné tvorby systému.
V rámci diskuze zaznělo, že z dotazníkové formy šetření vyplynulo, že pokud některé obory
nebudou podporovány, vymizí ze škol. Podpora může finančně vypomoci žákům např. na
dopravu apod.
Bylo zdůrazněno, že cílem podpory je udržet žáky ve vybraných oborech poskytujících střední
vzdělání s výučním listem, motivovat je ke vzdělávání, zodpovědnosti, kvalitním pracovním
výkonům a pravidelné docházce do školy a tím eliminovat nejen riziko opouštění škol před
dosažením ukončeného vzdělávání, ale také eliminovat riziko hrozícího vymizení některých
oborů. Navíc finanční podpora právě v oborech poskytujících střední vzdělání s výučním listem
se jeví jako vhodné motivační opatření.
Rovněž zaznělo, že v současné době hrozí vymizení téměř většiny učebních oborů
poskytujících střední vzdělávání s výučním listem, přičemž zájem zaměstnavatelů o profese
zařazené do podporovaných oborů je obrovský.
Následně členové výboru konstatovali, že berou výše uvedené informace na vědomí a pro futuro
se tímto tématem budou zabývat s cílem vyhodnotit funkčnost opatření a případně zavést
systémové kroky, které by měly vést ke zvýšení efektivity této finanční podpory.
V průběhu tohoto bodu se k členům výboru připojili: Mgr. Friedlová (členka výboru), Mgr.
Martina Berdychová, JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D. a Mgr. Martin Horák.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

15
0
0

USNESENÍ VVZ/4/50/2017
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. bere na vědomí
informace o podpůrném systému finanční podpory žákům vybraných oborů poskytujících
střední vzdělání s výučním listem
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K bodu 4
Optimalizace speciálního školství - sloučení příspěvkových organizací Základní škola a
Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 a Základní škola, Kostelec nad
Orlicí, Komenského 515
Členům výboru byly v elektronické podobě zaslány podklady. Předsedkyně výboru vyzvala
Mgr. Miloše Kosinu k uvedení dané věci. Mgr. Miloš Kosina objasnil současnou situaci
a důvody pro sloučení.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje obdržel návrh Mgr. Vojtěcha Beka, ředitele Základní
školy, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515, ve kterém informuje o nízkém počtu žáků ve
školním roce 2016/2017 a jeho negativním vývoji v příštím školním roce a navrhuje sloučení
této školy se školou stejného typu nejlépe již k 1. 9. 2017. Obě školy jsou určeny pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami uvedené v § 16 odstavci 9 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů.
Důvody pro sloučení:
 společné vzdělávání (na základě legislativy platné od 1. 9. 2016), tj. zařazování žáků
s LMP do škol hlavního vzdělávacího proudu, v jehož důsledku dochází k úbytku žáků
vzdělávajících se v základních školách praktických
 zachování vzdělávací nabídky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
v Kostelci nad Orlicí
 efektivnější využití zaměstnanců
 celková finanční úspora – vyšší stabilita školy, ekonomická úspora v oblasti NIV
a provozních výdajů.
Optimalizační návrh na sloučení:
 zajistí zachování školy Kostelci nad Orlicí jako odloučeného pracoviště
 sníží riziko ekonomické nestability v důsledku poklesu celkového počtu žáků
 povede k efektivnějšímu hospodaření sloučeného subjektu.
Sloučení výše uvedených příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem, je
plánováno k 1. 7. 2017, přičemž nabídka všech oborů vzdělání, které obě školy realizovaly
před sloučením, zůstává zachována. Název nástupnické organizace bude Základní škola
a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485.
Diskutující:
Mgr. Berdychová, PhDr. Vávra, Mgr. Kosina
o PhDr. Vávra vznesl dotaz na výhledy Základní školy, Dobruška, Opočenská 115.
o Mgr. Berdychová zdůraznila důležitost existence této školy.
o Mgr. Kosina uvedl, že budoucí vývoj nelze s určitostí predikovat.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

15
0
0
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USNESENÍ VVZ/4/51/2017
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. projednal
sloučení příspěvkových organizací Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou,
Kolowratská 485 a Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515
II. doporučuje
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit
1. sloučení Základní školy a Praktické školy, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
a Základní školy, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 dnem 1. 7. 2017 s tím, že
Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 bude právním
nástupcem sloučením zanikající druhé organizace, který přejímá veškerý její majetek,
práva a závazky
2. dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485

K bodu 5
Informace k přípravě návrhu rozpočtu provozních prostředků pro rok 2018
Podklady byly zaslány v elektronické podobě. Ing. Václav Jarkovský seznámil členy výboru
s poskytnutými materiály. Představil návrh rozpisu rozpočtu provozních prostředků
a informoval o objemu prostředků ve Fondu rozvoje reprodukce pro rok 2018. Zdůraznil, že
s ohledem na navýšení rozpočtu Fondu rozvoje reprodukce pro rok 2018 na 120 milionů, není
důvodné rozporovat stanovený objem odvodů z fondů investic PO.
Uvedl specifikaci dalších požadavků odvětví na rozpočet roku 2018: navýšit prostředky na
odměňování učitelů odborných předmětů a odborného výcviku oborů oborových skupin 23
a 26, pokračovat v obnově vybavení ve školách a ubytovacích kapacitách a zahájit obnovu
výpočetní techniky v učebnách (požadavky škol na obnovu v nejbližších 3 letech ve výši 72
mil. Kč). Prostředky na podporu drobných projektů ve školách, pro rok 2017 převedené z kap.
39, pro rok 2018 přesunout do kap. 9 Volnočasové aktivity.
Návrh rozpočtu a požadavky odvětví bude projednáván dne 21. 6. 2017.
Předsedkyně výboru otevřela diskuzi k tématu.
Diskutující:
Mgr. Berdychová, JUDr. Ing. Cogan, Ph.D., Ing. Franc, Mgr. Friedlová, Mgr. Hamáček, Ing.
Kostelníček, Mgr. Novák, Mgr. Vaňová, PhDr. Vávra, Ing. Jarkovský
Členové výboru ocenili navýšení investic na cca 120 tisíc. Následně otevřeli diskuzi, zda je
skutečně správné, spravedlivé a systémové poskytovat finanční příspěvek pedagogům
odborných předmětů a odborného výcviku. Někteří připustili fakt, že bez ohledu na
nesystémovost postupu je finanční příspěvek určitým způsobem bonifikační a částečně zajistí
školám možnost udržet si kvalitní odborné zaměstnance. Jiní vyjádřili svůj negativní postoj
vůči oborové/předmětové diferenciaci pedagogů. Někteří tuto záležitost spojovali s nutností
provést optimalizaci škol. Rovněž byla v této souvislosti zmíněna nutnost podpory dalšího
vzdělávání pedagogů a otevřeno velmi sporné téma kariérního řádu.
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

15
0
0

USNESENÍ VVZ/4/52/2017
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. projednal
informaci o přípravě rozpočtu a požadavcích na r. 2018 pro odvětví školství
II. doporučuje
Radě Královéhradeckého kraje zabezpečit objemy rozpočtu pro rok 2018 dle požadavků odvětví
školství

K bodu 6
Informace oddělení RSSZ k financování příspěvkových organizací školství
Členům výboru byly v elektronické podobě zaslány materiály s přehledy poskytovaných
finančních prostředků a kalkulacemi odpisů. Předsedkyně výboru vyzvala ing. Václava
Jarkovského k představení zaslaných materiálů.
Ing. Václav Jarkovský shrnul přehled příspěvků na provoz z rozpočtu zřizovatele u jednotlivých
organizací v uplynulých letech a možné varianty úpravy postupu odvětví školství při stanovení
odvodu z fondu investic jednotlivým organizacím pro rok 2018. Podrobněji vysvětlil údaje
uvedené v tabulkách. Zmínil snížení odvodu odpisů pro příští rok na 80 % související
s navýšením finanční částky na běžný provoz škol.
Předsedkyně výboru otevřela diskuzi.
Diskutující:
Mgr. Berdychová, JUDr. Ing. Cogan, Ph.D., Mgr. Hamáček, Mgr. Vaňková, Mgr. Vojtěch,
Mgr. Vysuček, Ing. Jarkovský
Členové výboru vyjádřili pozitivní postoj ke snížení odvodů, nicméně pro futuro mají v úmyslu
toto téma opět otevřít.
Během projednávání tohoto bodu výbor opustila Mgr. Berkovcová a Ing. Kostelníček.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

13
0
0
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USNESENÍ VVZ/4/53/2017
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. bere na vědomí
informace o výši příspěvků na provoz příspěvkových organizací školství v letech 2014 - 2017
II. doporučuje
doporučuje při konstrukci rozpisu rozpočtu pro rok 2018 použít při stanovení výše odvodu
z fondů investic jednotlivých PO metodu plošného snížení dosavadní sazby 90% na nižší,
danou možnostmi odvětví v daném roce

K bodu 7
Výsledky jednání hodnoticích komisí – dotační oblasti Vzdělávání a Prevence rizikového
chování
Členům výboru byla část materiálů zaslána v předstihu a část materiálů představena přímo na
jednání výboru.
Jako první se slova ujal Bc. Ondřej Knotek a představil výsledky čtyřkolového jednání
hodnotící komise v dotační oblasti Prevence rizikového chování včetně následných úprav.
Uvedl, že každý projekt byl hodnocen samostatně a popsal způsob bodového hodnocení.
Ukázalo se, že při zachování bodového hodnocení je třeba zajistit chybějících 238 tisíc. V rámci
projednávání tohoto bodu byl následně vznesen nový návrh usnesení ze strany členů výboru požádat o navýšení finančních prostředků, konkrétně požádat o navýšení stávající částky
v oblasti prevence rizikového chování o 238 tisíc na celkových 900 tisíc.
Diskutující:
JUDr. Ing. Cogan, Ph.D., Mgr. Friedlová, Mgr. Hamáček, Mgr. Novák, Mgr. Šormová, PhDr.
Vávra, Mgr. Vaňková, Mgr. Vysuček, Ing. Jarkovský, Mgr. Kosina
Členové výboru diskutovali o problémovosti podpory programů typu Zdravá škola, Etika
a Prevence rizikového chování souvisejících také s typem organizací, které se těmto
programům věnují. Upozornili na nutnost bezodkladné reakce tak, aby nedošlo k prodlení
s proplácením financí s ohledem na fakt, že realizace projektů bude probíhat od 1. 8. 2017 do
31. 7. 2018.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

11
0
2
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USNESENÍ VVZ/4/54/2017
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. bere na vědomí
návrh hodnotící komise k rozdělení neinvestičních dotačních prostředků na veřejně prospěšné
projekty v oblasti prevence rizikového chování v roce 2017 včetně doporučení hodnotící komise
o změně rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2017 III. změnou rozpočtu
II. doporučuje
požádat o navýšení stávající částky v oblasti prevence rizikového chování o 238 tisíc na
celkových 900 tisíc

Poté se ujala slova Mgr. Dana Komorová. Podklady k výsledkům jednání hodnoticí komise
byly členům výboru v předstihu zaslány elektronickou cestou. Mgr. Dana Komorová stručně
shrnula výsledky čtyřkolového jednání hodnotící komise v dotační oblasti Vzdělávání. Uvedla,
že každý projekt byl hodnocen samostatně, popsala způsob bodového hodnocení, obsahovou
náplň projektů a dobu realizace od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2018.
Diskutující:
Mgr. Friedlová, RNDr. Svatošová, Mgr. Šormová, Mgr. Komorová
V rámci diskuze byl upřesněn cílový obsah žádostí a možnost provázání nákupu vybavení
s dalším vzděláváním pedagogů.
Během projednávání tohoto bodu výbor opustil Ing. Franc.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

12
0
0

USNESENÍ VVZ/4/55/2017
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. bere na vědomí
informaci o výsledku jednání hodnotící komise, která doporučila Zastupitelstvu
Královéhradeckého kraje schválit změnu alokací a poskytnutí dotačních prostředků na veřejně
prospěšné projekty v oblasti vzdělávání v roce 2017

K bodu 8
Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje
Předsedkyně výboru vyzvala Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS., aby pohovořil ke
zpracovanému materiálu. Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., uvedl, že se jedná o obecný
dokument, tj. návrh Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje,
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jehož cílem je nahradit současné předpisy upravující poskytování dotací a darů
Královéhradeckým krajem s tím, že konkrétní podmínky pro poskytování dotací budou blíže
upraveny v dotačních programech a smlouvách o poskytování dotací. Zdůraznil, že se stále
jedná o pracovní verzi, která bude ještě připomínkována – především na veřejném projednání
dne 25. 5. 2017 v sále Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Prioritou je zjednodušení
metodiky. Dále stručně shrnul dosavadní stav, tj. poskytování dotací a darů z různých
rozpočtových kapitol dle různých předpisů a navázal na jeden z úkolů zakotvených
v Programovém prohlášení Rady Královéhradeckého kraje pro období 2016 – 2020, kterým je
zestručnit a snížit počet předpisů upravujících poskytování dotací a darů z rozpočtu
Královéhradeckého kraje. Z tohoto důvodu je tedy předkládán návrh Zásad pro poskytování
dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
Předsedkyně výboru otevřela diskuzi.
Diskutující:
JUDr. Ing. Cogan, Ph.D., Mgr. Šormová, Ing. Bc. Mejstřík, DiS.
o Mgr. Šormová přednesla některé ze svých připomínek.
o JUDr. Ing. Cogan požádal Mgr. Šormovou o písemné zaslání připomínek na svůj e-mail
a e-mail Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS., a zopakoval pozvání k finálnímu
připomínkování zásad dne 25. 5. 2017 v sále Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
které je prioritní záležitostí. Rovněž zdůraznil, že nyní připomínkovaný dokument již
prošel několikanásobným připomínkovacím procesem a některé z připomínek již byly
diskutovány z různých úhlů pohledu.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

12
0
0

USNESENÍ VVZ/4/56/2017
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. projednal
návrh Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje

K bodu 9
Různé, diskuze, závěr
Předsedkyně výboru vyzvala členy k dalším podnětům k diskuzi
Diskutující:
Mgr. Novák, Mgr. Šormová, Ing. Jarkovský, Mgr. Kosina
Krátká diskuze proběhla k novému vedení odboru školství a poskytnutí výsledků maturitních
zkoušek.
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Další podněty ze stany členů výboru nevzešly.
Všechny body programu byly vyčerpány.
Předsedkyně výboru upozornila členy na další, v pořadí již páté, jednání výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost, které se bude konat dne 26. 6. 2017 od 13:00 hodin v téže zasedací
místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Poděkovala všem přítomným za účast.
Čtvrté jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bylo ukončeno v 15:58 h dne
22. 5. 2017.

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

………………………………………..
Mgr. Táňa Šormová
ověřovatelka zápisu

V Hradci Králové dne 26. 5. 2017
Zpracovala: Mgr. Jindřiška Smejkalová
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