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Z Á P I S 

 

ze 32. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
 

konaného dne 31. 8. 2020 od 13:00 hodin v restauraci MEXITA 

 na adrese: Velké náměstí 148, 500 03 Hradec Králové 

Přítomni: Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Jana Berkovcová, Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. 

Jan Grulich, Mgr. Petr Hamáček, Mgr. Josef Chvalina, Mgr. Robert Novák, RNDr. Věra 

Svatošová, Mgr. Martina Šmídová, Mgr. Táňa Šormová, PhDr. Michal Vávra, 

JUDr. Dita Vávrová, Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch 

Omluveni:  Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček 

Tajemnice: Mgr. Jindřiška Smejkalová  

Přizváni: Mgr. Martina Berdychová, PaedDr. Markéta Stuchlíková (omluvena), Mgr. Svatava 

Odlová, Mgr. Alena Svátková (omluvena), Ing. Václav Jarkovský, RNDr. Jiří Ort, 

Ing. Markéta Cermanová, Mgr. Martin Horák, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, Ing. Iva 

Skalská (omluvena) 

 

Program jednání: 

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

hostů na jednání 

Mgr. Edita Vaňková – předsedkyně výboru 

2. Změna v realizaci projektu 20SMVU1-0026 s názvem Kupředu – rozvoj polytechniky v DDM 

Hořice 

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. – vedoucí oddělení krajských dotací odboru regionálního rozvoje, 

grantů a dotací, KÚ KHK 

3. Žádost o změnu v rámci schválené dotace na individuální účel  

Ing. Iva Skalská – referentka oddělení evropských grantů odboru regionálního rozvoje, grantů a 

dotací, KÚ KHK 

4. Schválení Výroční zprávy o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2020 

Mgr. Edita Vaňková – předsedkyně výboru 

5. Polední menu 

6. Závěr 
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K bodu 1 

Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti 

hostů na jednání  

Mgr. Edita Vaňková – předsedkyně výboru 

 

Předsedkyně výboru Mgr. Edita Vaňková zahájila 32. jednání Výboru pro výchovu, 

vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále také jen „výbor“) 

ve 13:05 hodin a celé jej řídila. Konstatovala, že výbor je usnášení schopný; při zahájení bylo 

přítomno 12 členů výboru. 

Předsedkyně výboru informovala o nepřítomnosti členů a hostů omluvených z jednání z pracovních, 

zdravotních či osobních důvodů; rovněž z účasti omluvila Mgr. Ivu Skalskou – referentku oddělení 

regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací KÚ KHK. 

 

Předsedkyně výboru nejprve předala slovo Mgr. Martině Berdychové, náměstkyni hejtmana 

královéhradeckého kraje.  

 

Mgr. Martina Berdychová poděkovala všem členům a aktivním spoluúčastníkům (zejména stálým 

hostům) za dlouhodobou činnost a tvůrčí práci ve výboru, které si samozřejmě nesmírně cení. 

 

Následně předsedkyně výboru seznámila členy s programem jednání a vyzvala je k případnému 

doplnění programu.  

Nebyl podán návrh na doplnění programu; bylo přistoupeno ke schválení předložené verze 

programu. 

 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:                12 

Proti:   0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VVZ/32/321/2020 

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. Změna v realizaci projektu 20SMVU1-0026 s názvem Kupředu – rozvoj polytechniky v 

DDM Hořice 
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3. Žádost o změnu v rámci schválené dotace na individuální účel  

4. Schválení Výroční zprávy o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2020 

5. Polední menu 

6. Závěr 
 

 

 

Předsedkyně výboru se dotázala Mgr. Roberta Nováka, zda se ujme postu ověřovatele zápisu; tento 

souhlasil s výkonem funkce ověřovatele pro 32. (závěrečné) jednání výboru.  

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:               12 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/32/322/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Mgr. Roberta Nováka jako ověřovatele zápisu  

 

 

Následně dala předsedkyně hlasovat o schválení hostů přizvaných na jednání. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:                12 

Proti:   0 

Zdržel se:  0 

 

USNESENÍ VVZ/32/323/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast hostů přizvaných k závěrečnému jednání: 

• Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS. – vedoucího oddělení krajských dotací odboru 

regionálního rozvoje, grantů a dotací, KÚ KHK   

 

 

K bodu č. 2 

Změna v realizaci projektu 20SMVU1-0026 s názvem Kupředu – rozvoj polytechniky v DDM Hořice 

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. – vedoucí oddělení krajských dotací odboru regionálního rozvoje, 

grantů a dotací, KÚ KHK 

 

Členům výboru byly v předstihu zaslány podkladové materiály. 
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Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. informoval přítomné o žádosti Domu dětí a mládeže Hořice 
o částečnou změnu využití neinvestiční 70tisícové dotace v rámci realizace projektu s názvem 
Kupředu – rozvoj polytechniky v DDM Hořice. Předmětem žádosti je změna v rozpočtu projektu 
v návaznosti na aktualizaci činností jednotlivých zájmových útvarů, přičemž cíle i účel projektu 
zůstane zachován. Vzhledem ke zpřísnění podmínek létání s drony nad obytnými oblastmi nebyla 
zahájena činnost zájmového útvaru „Droňáček“; relevantní částka je tedy navrhována k využití na 
obnovu vybavení a pořízení nových stavebnic pro zájmový útvar „Železniční modeláři  

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        12 

Proti:      0 

Zdržel se:     0 

 

USNESENÍ VVZ/32/324/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 změnu v realizaci projektu 20SMVU1-0026 s názvem Kupředu – rozvoj polytechniky v DDM 

Hořice 
 

II. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje vyhovět žádosti Domu dětí a mládeže Hořice, 

IČO: 60114100, o částečnou změnu využití poskytnuté dotace v rámci realizace projektu 

20SMVU1-0026 s názvem Kupředu – rozvoj polytechniky v DDM Hořice 
 

 

 

 

K bodu č. 3 

Žádost o změnu v rámci schválené dotace na individuální účel  

Ing. Iva Skalská – referentka oddělení evropských grantů odboru regionálního rozvoje, grantů 

a dotací, KÚ KHK (omluvena) 

 

Členové výboru obdrželi v předstihu podkladové materiály.  

Předsedkyně výboru nejprve stručně připomenula projednávání původní žádosti o dotaci na 

individuální účel na projekt Program vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory 

v Královéhradeckém kraji, III. ročník, podanou společností Asociace pro mládež, vědu a techniku 

AMAVET, z. s. Členové výboru dne 8. 6. 2020 tuto žádost usnesením VVZ/31/319/2020 nedoporučili 

k podpoře, nicméně žádost byla na zasedání Rady Královéhradeckého kraje a poté i Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje schválena ve výši  200 000 Kč.  

Předsedkyně výboru následně přistoupila k předmětné žádosti o změnu v realizaci tohoto projektu, 

která je nyní předkládána k projednání. 

 



Stránka 5 z 6 

 

Jedná se konkrétně o změnu účelu dotace na individuální účel, přičemž požadovaná změna zahrnuje 
snížení počtu založení mechatronických klubů z 8 - 10 na 4 - 5 a zároveň snížení počtu žáků klubů ze 
200 na 150. 
 

Diskuze: 

Členové výboru krátce diskutovali nad navrhovanou změnou; diskuze byla uzavřena vícero názory. 

 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

Hlasování: Pro:                8 

Proti:   1 

Zdržel se:  3 

 

 

USNESENÍ VVZ/32/325/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje  

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu v žádosti o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na individuální účel pro projekt Program vytváření 

a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Královéhradeckém kraji, III. ročník, 

reg. č. 20RGI01-0110 

 

 

 

K bodu č. 4 

Schválení Výroční zprávy o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje za rok 2020 

Mgr. Edita Vaňková – předsedkyně výboru 

 

Návrh výroční zprávy obdrželi členové výboru v předstihu v elektronické podobě. 

Předsedkyně výboru seznámila přítomné s návrhem struktury Výroční zprávy o činnosti Výboru 

pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2020; shrnula 

obecná fakta a informace, které zpráva obsahuje. 

Ze strany členů výboru nebyl podán návrh na doplnění či úpravy navrhovaného znění výroční zprávy 

o činnosti.  

Předsedkyně dala hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválení výroční zprávy za kalendářní 

rok 2020.  

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

Hlasování: Pro:        12 

Proti:        0 

Zdržel se:       0 
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USNESENÍ VVZ/32/326/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 Výroční zprávu o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje za rok 2020 

II. schvaluje 

 Výroční zprávu o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje za rok 2020 

 

V závěru projednávání tohoto bodu se dostavily (dle abecedního pořadí): Mgr. Libuše Friedlová 

a Mgr. Táňa Šormová. 

 

K bodu č. 5 

Polední menu 

 

K bodu č. 6  

Různé 

 

Členové výboru neformálně pohovořili o tématech projednávaných ve výboru a jejich následných 

projevech či dopadech v oblastech školství; rovněž se věnovali aktuálnímu tématu koronaviru. 

 

Předsedkyně výboru poděkovala členům i hostům výboru za hojnou účast, efektivní činnost a pro-

aktivní přístup k projednávaným záležitostem. Členové výboru naopak poděkovali za součinnost 

odboru školství a všem jeho vedoucím pracovníkům.  

 

Všechny body programu byly vyčerpány.  

Jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bylo ukončeno v 15:00 hodin.  

 

 

 

 

………………………………………      ……………………………………….. 

Mgr. Edita Vaňková       Mgr. Robert Novák 

předsedkyně výboru        ověřovatel zápisu 
 

Dne 31. 8. 2020 zpracovala: Jindřiška Smejkalová 


