Zápis
ze 14. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 28. května 2018 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. Robert Novák, RNDr. Věra Svatošová,
Mgr. Táňa Šormová, JUDr. Dita Vávrová, PhDr. Michal Vávra, Mgr. et Mgr. Petr
Vojtěch, Mgr. Petr Vysuček
Mgr. Petr Hamáček, Petra Horváthová, Ing. Jaroslav Kostelníček

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

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, Mgr. Eva Kastnerová,
Bc. Monika Boháčková, Mgr. Ivana Kudrnáčová (omluvena), Bc. Ondřej Knotek
(omluven), Mgr. Dana Komorová, Ing. Petra Teplá, Mgr. Petr Kamenický

Členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje:

Program:
1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení
účasti hostů na jednání
2. Poskytnutí dotací na individuální účel I
3. Informace o přípravě rozpočtu odvětví školství pro rok 2019
4. Termín jednání hodnotící komise pro dotační program 18SMV06 s názvem Etická výchova
ve školách
5. Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti vzdělávání v roce 2018
6. Poskytnutí dotací na individuální účel II
7. 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 14. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ve 13:05 hodin a následně jej celé
řídila. Přivítala přítomné a konstatovala, že výbor je způsobilý se usnášet; přítomno bylo 11
členů výboru.

Předsedkyně seznámila členy výboru s programem jednání. Informovala přítomné o změně
v pořadí jednotlivých bodů; konkrétně se jednalo o bod „Individuální dotace I“, původně
zařazený jako pátý a nyní nově předřazený jako druhý z důvodu časové nedostupnosti
Ing. Petry Teplé v odpoledních hodinách.
Následně předsedkyně výboru vyzvala přítomné členy k případnému doplnění programu.
Nebyl podán návrh na doplnění programu, tudíž bylo přistoupeno ke schválení předložené
verze s upraveným pořadím jednotlivých bodů.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
11
Proti:
0
Zdržel se:
0
USNESENÍ VVZ/14/159/2018
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
schvaluje
program jednání dle předloženého návrhu:
1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu
a schválení účasti hostů na jednání
2. Poskytnutí dotací na individuální účel I
3. Informace o přípravě rozpočtu odvětví školství pro rok 2019
4. Termín jednání hodnotící komise pro dotační program 18SMV06 s názvem Etická
výchova ve školách
5. Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti vzdělávání v roce 2018
6. Poskytnutí dotací na individuální účel II
7. Různé, diskuze, závěr
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Předsedkyně výboru se dotázala na ověřovatele/ověřovatelku zápisu. Postu ověřovatele
zápisu se dobrovolně ujala Mgr. Táňa Šormová.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
11
Proti:
0
Zdržel se:
0
USNESENÍ VVZ/14/160/2018
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. schvaluje
Mgr. Táňu Šormovou jako ověřovatelku zápisu

Následně předsedkyně dala hlasovat o schválení hostů přizvaných k projednávání jednotlivých
bodů.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
11
Proti:
0
Zdržel se:
0
USNESENÍ VVZ/14/161/2018
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. schvaluje
účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 2 „Poskytnutí dotací na individuální
účel I“


Ing. Petru Teplou – ekonomku odvětví odboru kanceláře hejtmana (kapitola 18,
finanční dary poskytované radou kraje)

účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 4 „Termín jednáni hodnotící komise
pro dotační program 18SMV06 s názvem Etická výchova ve školách“ a bodu č. 5
„Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti vzdělávání v roce 2018 “



Mgr. Ivanu Kudrnáčovou – vedoucí 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)
 Bc. Ondřeje Knotka – referenta oddělení krajských dotací odboru regionálního
rozvoje, grantů a dotací (dotační oblasti: životní prostředí a zemědělství, dotační
programy RRD01, RRD11, RRD12)
účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 6 „Poskytnutí dotací na individuální
účel II“
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Mgr. Petra Kamenického – referenta oddělení regionálního rozvoje, odboru
regionálního rozvoje, grantů a dotací (strategické dokumenty kraje, regionální
rozvoj, inovace, individuální dotace)

K bodu 2
Poskytnutí dotací na individuální účel I
Členové výboru obdrželi v elektronické podobě podkladové materiály. Předsedkyně výboru
vyzvala Ing. Petru Teplou k představení žádostí.
Ing. Petra Teplá stručně představila návrh projektových žádostí z oblasti vzdělávání, jejichž
finanční požadavek nepřevyšuje 100 000 Kč a jež byly podány do 17. 5. 2018. Předmětné
žádosti budou po projednání ve výboru předloženy ke schválení Radě Královéhradeckého
kraje.
Diskuze:
Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Jana Berkovcová, Mgr. Táňa Šormová
Ing. Petra Teplá
Někteří členové výboru rozporovali opodstatnění žádosti č. 2 Akademie Rinosport z. s., týkající
se dotace na organizační a odborné zajištění vzdělávacího semináře v rámci projektu s názvem
„Pohyb a sport pro život - Akreditovaný odborný seminář pro pedagogické pracovníky,
cvičitele a trenéry“. Celkový finanční rozpočet projektu činí cca 351 000 Kč, žadatel žádá pouze
o 100 000 Kč, přičemž požadavky na výdaje ve výši oněch 100 000 jsou popsány velmi
zevrubně.
Vzhledem k nastalé situaci členové výboru volali po podrobnějších finančních rozpisech, resp.
důsledném vyčíslení položek rozpočtu z důvodu zajištění hospodárného a efektivního čerpání
dotace; za důležité členové výboru rovněž považovali zahrnutí případných příjmů projektu
(vyplývajících např. z účastnického poplatku apod.).
Předsedkyně výboru následně přistoupila k hlasování.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
11
Proti:
0
Zdržel se:
0
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USNESENÍ VVZ/14/162/2018
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. bere na vědomí
předložené žádosti o poskytnutí dotace na individuální účel; jedná se o poskytnutí
účelových neinvestičních dotací na individuální účely, které budou hrazeny z kapitoly
18 – zastupitelstvo kraje na rok 2018

Č.

IČO

Žadatel

1

00444626

Česká
sociologická
společnost, z.s.

2

05753929

Akademie
Rinosport z.s.

3

62690094

Univerzita
Hradec Králové

Projekt

Účel

SLUŽBY - Organizační a technické
zajištění průběhu konference 20 000 Kč.
SLUŽBY - Grafické návrhy a tisk Výroční konference
5 000 Kč (Jedná se o tisk vizitek,
České sociologické
osvědčení, propagačních letáků,
společnosti 2018
bannerů atd.).
SLUŽBY - Zajištění
společenského večera s rautem 10 000 Kč.
Organizační a odborné zajištění
Pohyb a sport
vzdělávacího semináře. Náklady
pro život
na poskytované služby - Akreditovaný
pronájmy, lektorskou činnost,
odborný seminář
nákup neinvestičního
pro pedagogické
materiálního vybavení, další
pracovníky, cvičitele
osobní náklady, propagaci
a trenéry
a statistické zpracování dat.
Tvorba a správa webových
stránek a databáze účastníků vč.
komunikace s účastníky,
příprava a tisk materiálů, vizitek,
Mezinárodní
informačních tabulí, osvědčení
vědecká konference
vč. grafických návrhů,
XV. Hradecké dny
organizační a technické zajištění
sociální práce
vlastní akce, prezence,
koordinace občerstvení,
tlumočnické služby a překlady,
příprava a korektury sborníku.

Požadavek
Kč

35 000

100 000

50 000

K bodu 3
Informace o přípravě rozpočtu odvětví školství pro rok 2019
Členové výboru obdrželi v elektronické podobě podkladové materiály. Předsedkyně výboru
vyzvala Ing. Václava Jarkovského k podání bližších informací k přípravě rozpočtu.
Ing. Václav Jarkovský stručně shrnul požadavky na rozpočet roku 2019 a to ve vztahu
ke kapitole 14 (odvětví školství), kapitole 9 (volnočasové aktivity) a kapitole 50 (fond rozvoje
a reprodukce).
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Upozornil na 2% navýšení finančního objemu pro rok 2019 oproti úrovni schváleného rozpočtu
roku 2018 u příspěvků na provoz příspěvkových organizací a u ostatních běžných výdajů,
na stanovení odvodů z fondů investic příspěvkových organizací ve výši odpovídající 80 %
objemu odpisů.
V rámci souhrnných informací také uvedl, že rozpočet fondu rozvoje a reprodukce školství
pro rok 2019 pracuje s finančním objemem ve výši cca 120 000 000 Kč; akce zařazované
k realizaci v rámci předmětného fondu jsou řešeny v rámci spolupráce odboru školství
a odboru investic.
Termín pro projednání požadavků školství na rozpočet roku 2019 je stanoven na 22. 6. 2018.
Následně Ing. Václav Jarkovský zmínil další požadavky uplatňované v návrhu rozpočtu pro rok
2019; tyto jsou nad rámec finančního objemu roku 2019 kalkulovaného ekonomickým
odborem. Z podkladů dodaných školami vyplývá, že v roce 2019 dojde k nárůstu objemu
odpisů o téměř 3 500 000 Kč; odbor školství tedy žádá o navýšení příspěvků na provoz o výše
uvedenou částku a zároveň o navýšení odvodů z fondů investic o cca 2 770 000 Kč (jedná se
o zmiňovaných 80 % objemu navýšení odpisů).
Dále zmínil nevykrytí finančních prostředků na mandatorní výdaje v souvislosti s účinností
směrnice GDPR (služby pověřenců, dovybavení) a výplaty stipendií studentům VOŠ v oboru
vzdělání 53-41-N/1 Diplomovaná všeobecná sestra.
Uvedl i další požadavky, které odvětví uplatňuje nad rámec mandatorních výdajů jako např.
prostředky na posílení odměňováním učitelů odborných předmětů a praktického vyučování
skupin oborů vzdělání 23 Strojírenství a strojírenská výroba a 26 Elektrotechnika,
telekomunikační a výpočetní technika i prostředky na obnovu vybavení škol a školských
zařízení (tj. na obnovu výpočetní techniky, učeben, inventáře domovů mládeže atd.).
Diskuze:
Mgr. Táňa Šormová, JUDr. Dita Vávrová, Mgr. Robert Novák
PaedDr. Markéta Stuchlíková, Ing. Václav Jarkovský
Členové výboru diskutovali nad reálnými možnostmi navýšení rozpočtu fondu rozvoje
a reprodukce, odhadovaných nákladech na činnost pověřence apod. Rovněž byla zmíněna
realizace projektu výstavby jídelny v tzv. „novém Hlucháku“ co do aktuálního stavu, ve kterém
se v současné době realizace záměru nachází.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

11
0
0
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USNESENÍ VVZ/14/163/2018
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. projednal
informaci o přípravě rozpočtu a požadavcích na rok 2019 pro odvětví školství
II. doporučuje
Radě Královéhradeckého kraje zabezpečit objemy rozpočtu pro rok 2019 dle požadavků
odvětví školství

K bodu 4
Termín jednání hodnotící komise pro dotační program 18SMV06 s názvem Etická výchova
ve školách
Členové výboru elektronicky obdrželi podkladové materiály.
Mgr. Dana Komorová stručně připomenula členy komise pro posouzení a hodnocení žádostí
o dotaci v oblasti volnočasových aktivit (Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Martina Berdychová,
Mgr. Petr Hamáček, PhDr. Michal Vávra, Mgr. Petr Vysuček), kteří byli jmenováni Radou
Královéhradeckého kraje a navrhla termín jednání komise pro posouzení a hodnocení žádostí
o dotaci podaných do dotačního programu 18SVM06 na 18. 7. 2018 od 9:00 hodin.
Mgr. Dana Komorová uvedla, že doposud je obdrženo cca 10 projektových žádostí a lhůta
pro podání žádostí končí tento čtvrtek 31. 5. 2018.
Diskuze:
Mgr. Táňa Šormová, PhDr. Michal Vávra, Mgr. Petr Vysuček
Členové výboru, především ti, kteří jsou zároveň členy komise pro posouzení a hodnocení
žádostí o dotaci, se dohodli na vhodnějším termínu a čase pro jednání komise, a to pondělí
30. 7. 2018 od 10:00 hodin.
Podněty k diskuzi ze strany členů výboru nevzešly.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
11
Proti:
0
Zdržel se:
0
USNESENÍ VVZ/14/164/2018
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. schvaluje
termín jednání hodnotící komise pro dotační program - 18SMV06 dne 30. 7. 2018 od
10:00 hodin
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K bodu 5
Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti vzdělávání v roce 2018
Předsedkyně výboru vyzvala Mgr. Danu Komorovou k podání bližších informací.
Mgr. Dana Komorová informovala členy výboru o podmínkách krajského dotačního programu
v oblasti vzdělávání 18SMVU1 - Rozvoj podmínek pro vzdělávání v roce 2018 schválených
Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje; lhůta pro podání žádostí o dotaci probíhala
od 26. 2. 2018 do 22. 3. 2018 a doba realizace projektů je stanovena od 1. 8. 2018
do 31. 7. 2019.
Program směřuje ke dvěma účelům:
 Účel 1 – Polytechnická výchova a vzdělávání
 Účel 2 – Rozvoj talentů
Do dotačního programu 18SMVU1 bylo podáno 29 žádostí o dotaci s požadavkem na celkový
objem finančních prostředků ve výši 1 601 975 Kč, přičemž celkové výdaje činily 2 017 723 Kč.
K podpoře je postoupeno 27 žádostí (v celkovém objemu 1 430 000,00 Kč); 2 žádosti byly
vyřazeny pro nesplnění formálních náležitostí či nesplnění přijatelnosti pro zařazení
do předmětného dotačního programu.
Krácení finančních prostředků je minimální. Předmětné projektové žádosti budou předloženy
ke schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dne 18. 6. 2018.
Diskuze:
Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Robert Novák, Mgr. Táňa Šormová
PaedDr. Markéta Stuchlíková
Členové výboru se ohradili k vzetí na vědomí zprávy z jednání komise, neboť se pozastavovali
nad absencí podkladů z jednání hodnotící komise pro poskytování dotací v roce 2018
pro dotační oblast vzdělávání (program 18SMVU1) a doporučili, aby pro další obdobná
projednávání projektových žádostí a zpráv z jednání komise byly předloženy rovněž podrobné
podklady, na jejichž základě by členové výboru mohli adekvátně jednotlivé žádosti posoudit.
Následně dala předsedkyně výboru hlasovat.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

10
0
1
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USNESENÍ VVZ/14/165/2018
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. bere na vědomí
zprávu z jednání hodnotící komise k rozdělení dotačních prostředků na veřejně
prospěšné projekty v dotačním programu 18SMVU1 Rozvoj podmínek pro vzdělávání
v roce 2018

K bodu 6
Poskytnutí dotací na individuální účel II
Členové výboru elektronicky obdrželi podkladové materiály.
Předsedkyně výboru vyzvala Mgr. Petra Kamenického k představení žádostí.
Mgr. Petr Kamenický stručně představil návrh projektových žádostí z oblasti vzdělávání, jejichž
finanční požadavek převyšuje 100 000 Kč a byly podány do 30. 4. 2018. Předmětné žádosti
budou po projednání ve výborech a Radě Královéhradeckého kraje předloženy ke schválení
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dne 18. 6. 2018.
Diskuze:
Mgr. Edita Vaňková, RNDr. Věra Svatošová, Mgr. Jan Grulich, PhDr. Michal Vávra
PaedDr. Markéta Stuchlíková, Ing. Václav Jarkovský, Mgr. Petr Kamenický
Dva z přítomných členů výboru upozornili na střet zájmu; konkrétně Mgr. Jan Grulich
u projektové žádosti č. 2 a PhDr. Michal Vávra u projektové žádosti č. 3. Žádný z nich se poté
neúčastnil hlasování o předmětných žádostech.

Členové výboru diskutovali nad projektovou žádostí č. 1 Střední školy - Podorlického
vzdělávacího centra, Dobruška s názvem „Finanční podpora žákům vybraných oborů
vzdělání“, která svou podstatou supluje poskytování finanční podpory vybraných oborů
středního vzdělání s výučním listem realizované Královéhradeckým krajem. Od 1. 9. 2018 totiž
došlo k úpravě pravidel; finanční podpora z rozpočtu Královéhradeckého kraje bude vyplácena
pouze školám zřizovaným Královéhradeckým krajem a bude podporováno celkem 24 oborů
vzdělání, čímž jsou z podpory vyjmuty soukromé právnické osoby vykonávající činnost škol
a školských zařízení a tedy i žádající subjekt. Členové výboru řešili rovněž problematiku již
schválené oborové optimalizace v kraji, která byla provedena na úrovni krajských škol a kterou
je samozřejmě třeba řešit také v souvislostech s oborovou nabídkou škol ostatních zřizovatelů.
Navíc podporou této projektové žádosti by došlo k nerespektování úpravy pravidel platné od
1. 9. 2018.
Vzhledem k rozporuplnosti názorů předsedkyně výboru rozhodla, že se bude jednat a hlasovat
o každé jednotlivé žádosti zvlášť.
Následně vznesla protinávrh týkající se nedoporučení ke schválení poskytnutí dotace
na individuální účel u projektové žádosti č. 2 Střední školy - Podorlického vzdělávacího centra,
Dobruška.
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Předsedkyně výboru dala hlasovat o předneseném protinávrhu usnesení k projektové žádosti
č. 1.
Návrh – hlasovat o předloženém protinávrhu usnesení
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

8
0
3

USNESENÍ VVZ/14/166/2018
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. nedoporučuje
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotací na individuální účely,
na které budou uvolněny finanční prostředky v rámci II. změny rozpočtu
Královéhradeckého kraje na rok 2018, a to konkrétně na projektovou žádost č. 1 Střední
školy – Podorlického vzdělávacího centra, Dobruška s názvem „Finanční podpora žákům
vybraných oborů vzdělání“:

Č.

1

Žadatel

Střední škola
- Podorlické
vzdělávací
centrum,
Dobruška

Projekt

Finanční podpora
žákům vybraných
oborů vzdělání

Účel

podpora žáků tříletých oborů
Obráběč kovů, Nástrojař, Strojní
mechanik a Klempíř v souladu
s Metodickým pokynem KHK
pro rok 2017/2018

Náklady

Požadavek

Kč

Kč

329 900

329 900

Předsedkyně výboru dala hlasovat o předloženém návrhu usnesení k projektové žádosti č. 2.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
5
Proti:
0
Zdržel se:
5
Mgr. Jan Grulich se hlasování neúčastnil z důvodu střetu zájmů.
Návrh USNESENÍ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. doporučuje
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotací na individuální účely,
na které budou uvolněny finanční prostředky v rámci II. změny rozpočtu
Královéhradeckého kraje na rok 2018, a to konkrétně na projektovou žádost č. 2
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Základní školy a Mateřské školy Trivium Plus o.p.s. s názvem „Nástavba a přístavba
školy“:
Č.

2

Žadatel

Projekt

Základní škola a
Mateřská škola Nástavba a
Trivium Plus
přístavba školy
o.p.s.

Účel

nástavba školy, dofinancování
bezbariérovosti (výtah), rozšíření
školní jídelny, rozšíření šaten pro
žáky, vznik 6 nových učeben, z toho
3 odborných

Náklady

Požadavek

Kč

Kč

28 000 000

500 000

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO.

Předsedkyně výboru dala hlasovat o předloženém návrhu usnesení k projektové žádosti č. 3.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
3
Proti:
0
Zdržel se:
7
PhDr. Michal Vávra se hlasování neúčastnil z důvodu střetu zájmů.
Návrh USNESENÍ VVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. doporučuje
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotací na individuální účely,
na které budou uvolněny finanční prostředky v rámci II. změny rozpočtu
Královéhradeckého kraje na rok 2018, a to konkrétně na projektovou žádost č. 3
Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283 s názvem „Nová konstruktivistická metoda
výuky prostřednictvím softwarové aplikace“:

Č.

3

Žadatel

Základní škola,
Vrchlabí, nám.
Míru 283

Projekt

Nová
konstruktivistická
metoda výuky
prostřednictvím
softwarové
aplikace

Účel

dopracování softwarové aplikace
tak, aby bylo do škol možné zajistit
distribuci výukových materiálů
a práce s nimi za použití této
aplikace formou licencí včetně
dopracování modelových příkladů
pro konstruktivistickou metodu
výuky matematiky (300 000 Kč)
Nákup 6 ks notebooků pro pilotní
ověřování a realizaci výuky
(90 000 Kč).

Náklady

Požadavek

Kč

Kč

390 000

350 000

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO.
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K bodu 7
Různé, diskuze, závěr
Předsedkyně výboru upozornila na platnost Směrnice č. 26 k ochraně osobních údajů
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); tato směrnice č.
26 je platná od 25. 5. 2018.
V závěru jednání se ke členům výboru připojila Mgr. Libuše Friedlová.
Předsedkyně výboru vyzvala členy k dalším podnětům k diskuzi.

Další podněty ze stany členů výboru nevzešly.

Všechny body programu byly vyčerpány.

Předsedkyně výboru upozornila členy na další, v pořadí již 15., jednání výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost, které se bude konat v pondělí 25. 6. 2018 od 13:00 hodin v budově
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, v zasedací místnosti Karla Poláčka P1.905.
Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným za účast.
Čtrnácté jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bylo ukončeno ve 13:55
hodin dne 28. 5. 2018.

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

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

Dne 29. 5. 2018 zapsala: Jindra Smejkalová
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