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Z Á P I S 
 

z 15. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

 

konaného dne 24. 5. 2022 od 13:00 hodin   

v zasedací místnosti P1.905 (Karla Poláčka),  

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 

 

Přítomni: Mgr. Jana Drejslová, Mgr. Jana Berkovcová, Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Petr 

Hamáček, Mgr. David Joska, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, RNDr. PhDr. Ivo 

Králíček, Ph.D., Mgr. Robert Novák, Ph.D., PaedDr. Kamil Vávra, PhDr. Michal Vávra 

Omluveni: Ing. Jiří Franc, Lukáš Teplý, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.  

Stálí hosté: Ing. Markéta Cermanová (omluvena), Mgr. Martin Horák  

Tajemnice: Mgr. Jiřina Klírová 

Přizváni: Mgr. Martin Červíček (omluven), Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA, PaedDr. Markéta 

Stuchlíková, Mgr. Martin Struna, Mgr. Svatava Odlová (nepřítomna), Mgr. Šárka 

Klimešová (nepřítomna), Ing. Václav Jarkovský, Mgr. Martin Němeček, Mgr. Daniel 

Horáček, Mgr. Iva Skalská, Ing. Petra Teplá 

  

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, schválení programu jednání, jmenování ověřovatele zápisu a 

schválení účasti hostů na jednání  

                     Mgr. Jana Drejslová  

2. Poskytnutí dotace na individuální účel – PROSTOR PRO, o. p. s. 

                     Ing. Petra Teplá – odbor organizační a právní 

3. Poskytnutí dotací na individuální účel 

           Mgr. Iva Skalská – odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací                                                      

4. Změny v rejstříku škol a školských zařízení 

           Mgr. Martin Struna, vedoucí oddělení středního a speciálního vzdělávání 
5. Různé, diskuze, závěr 

                     Mgr. Jana Drejslová 

 
Předsedkyně výboru Mgr. Jana Drejslová zahájila 15. jednání Výboru pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále také jen „výbor“) 
ve 13:00 hod. a celé jej řídila. Přivítala přítomné členy a hosty. Při zahájení bylo přítomno 8 členů 
výboru a bylo konstatováno, že výbor je usnášení schopný. 
 

 

K bodu 1 
Zahájení a schválení programu jednání, jmenování ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na 
jednání - Mgr. Jana Drejslová 
Předsedkyně výboru seznámila členy s návrhem programu jednání a nechala o něm hlasovat. 
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Návrh usnesení – hlasování:  
Pro:  8 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/15/101/2022 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání: 
1. Zahájení, schválení programu jednání, jmenování ověřovatele zápisu a schválení účasti 

hostů na jednání 

2. Poskytnutí dotace na individuální účel – PROSTOR PRO, o. p. s. 

3.    Poskytnutí dotací na individuální účel 

4.    Změny v rejstříku škol a školských zařízení 

5.    Různé, diskuze, závěr 

 
Ověřovatelem zápisu byl po jeho předchozím souhlasu navržen Mgr. Robert Novák. 
 
Návrh usnesení – hlasování:  
  Pro:  8 

Proti:  0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/15/101/2022 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Mgr. Roberta Nováka jako ověřovatele zápisu 

 
 
Následně předsedkyně výboru požádala o schválení účasti hostů k projednávání bodu č. 2 Ing. Petru 
Teplou – odbor organizační a právní, k projednávání bodu č. 3 Mgr. Ivu Skalskou – odbor regionálního 
rozvoje, grantů a dotací.  Dále pí Drejslová přednesla žádost Ing. Javůrkové, ředitelky jednatelství 
Krajské hospodářské komory v HK, aby stálým hostem výboru byl p. Mgr. Ladislav Groh, předseda 
školské sekce Krajské hospodářské komory. 
 
Návrh usnesení – hlasování:  
  Pro:  8 

Proti:  0 
Zdržel se: 0 

 
 
USNESENÍ VVZ/15/101/2022 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast hostů  

 k projednávání bodu č. 2 Ing. Petru Teplou – odbor organizační a právní 

 k projednávání bodu č. 3 Mgr. Ivu Skalskou – odbor regionálního rozvoje, grantů 
a dotací   

 jako stálého hosta Mgr. Ladislava Groha, předsedu školské sekce Krajské  
       hospodářské komory 
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K bodu č. 2 
Poskytnutí dotace na individuální účel – Ing. Petra Teplá 
Ing. Petra Teplá shrnula obsah žádosti o dotaci na individuální účel žadatele PROSTOR PRO, o. p. s.  ve 
výši 150 tis. Kč. 
Materiál byl členům výboru zaslán elektronicky spolu s pozvánkou.  
 
Počet přítomných členů výboru se zvýšil na 9. 
 
Členové výboru diskutovali o tom, že žadatel již získal 100 tis. Kč a nyní žádá dalších 150 tis. Kč, byli 
informováni o tom, že žadatel žádá a dostává finanční prostředky v rámci dotačních programů 
pravidelně. V loňském roce byla maximální částka 200 tis. Kč, v letošním 100 tis. Kč.  P. Králíčka 
zaujala výše částky na právnické služby.  Po ukončení diskuze dala předsedkyně hlasovat o usnesení. 
 
Návrh usnesení – hlasování:  
  Pro:  0 

Proti:  1 
Zdržel se: 8 

 
 
USNESENÍ – NEBYLO PŘIJATO 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I.  doporučuje  

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotace na individuální účel 
žadatele PROSTOR PRO, o. p. s. 

 
 
K bodu č. 3  
Poskytnutí dotací na individuální účel – Mgr. Iva Skalská 
Žádost je projednávána výborem opakovaně. Jedná se o žádost školy PROINTEPO – Střední škola, 
Základní škola a Mateřská škola s.r.o. o dotaci na vybudování florbalového hřiště pro žáky ZŠ, SŠ, ŠD 
a děti v osobní asistenci. Požadovaná výše dotace je 280 tis. Kč, což představuje 83,39 % výdajů 
projektu. Byly doplněny údaje, které členové výboru na minulém jednání požadovali.  
V diskuzi k tomuto bodu bylo navrženo, aby bylo doporučeno zastupitelstvu schválit dotaci ve výši 
140 tis. Kč. 
 
Návrh usnesení – hlasování:  

Pro:  8 
Proti:  0 
Zdržel se: 1 
 

USNESENÍ VVZ/15/102/2022 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. Doporučuje  

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotace na individuální účel 
žadatele PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. ve výši 140 tis. Kč. 

 
 
Druhou žádost předkládá Univerzita Hradec Králové, jedná se o částku 16 800 tis. Kč na zpracování 
projektové dokumentace pro urbanistický rozvoj areálu UHK.   
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V rámci diskuze k tomuto bodu bylo p. Štěpánkem sděleno, že se jedná o jakousi kompenzaci za 
nájemné, které platí UHK kraji, tj. cca 4 mil. ročně.  Členové výboru se pozastavovali nad výší částky, 
určené na projektovou dokumentaci, někteří by neměli problém s výší částky, ale s jejím použitím.  
Bylo připomenuto, že v minulosti bylo vstřícným krokem od UHK, že obsadila volné prostory na 
Pivovarském náměstí pro svoji výuku. 
Diskuze byla ukončena a proběhlo hlasování. 
 
Návrh usnesení – hlasování:  

Pro:  7 
Proti:  0 
Zdržel se: 2 
 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. Doporučuje  

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotace na individuální účel 
žadatele Univerzita Hradec Králové 

 
 
K bodu č. 4 
Změny v rejstříku škol a školských zařízení – Mgr. Martin Struna 
Pan Mgr. Struna informoval o změnách v rejstříku škol, které budou předloženy k projednání Radě 
KHK   27. 6. 2022. Jejich seznam, podrobný popis i stanovisko odboru školství ke každé z těchto změn 
obdrželi členové výboru v elektronické podobě spolu s pozvánkou. 
V diskuzi k tomuto bodu bylo upřesněna situace v Lázních Bělohrad, p. Kostelníček poděkoval za to, 
že školství ve městě zůstane zachováno.  
 
Návrh usnesení – hlasování:  
  Pro:  9 

Proti:  0 
Zdržel se: 0 
 

 
USNESENÍ VVZ/15/103/2022  
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení 
od 01.09.2023 

 

 
 
Počet přítomných členů výboru se zvýšil na 10. 
 
K bodu č. 5 
Různé, diskuze, závěr 
V rámci různého byla diskutována otázka zapojení ukrajinských uprchlíků do vzdělávání v ČR, 
p. Štěpánek uvedl počty dětí, žáků a studentů, kteří se k dnešnímu dni v kraji vzdělávají v MŠ (281), ZŠ 
(1790) a SŠ (80).  
P. Jarkovský informoval o ukončení dohodovacího řízení k rozpisu dotace na přímé NIV u krajských 
subjektů pro rok 2022 a specifických okruzích financovaných v souvislosti se začleňování dětí a žáků 
z Ukrajiny do škol. 
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Dále informoval o využití ubytovacích kapacit škol pro ubytování ukrajinských uprchlíků a jeho 
rozsahu. 
 
Na závěr diskuze pí Drejslová připomenula příští jednání výboru  
 

16. jednání 
28. 6. 2022 od 13:00 hodin  

P1.905 - zasedací místnost Karla Poláčka 

 

Jednání výboru bylo ukončeno ve 14.15 hodin. 

 
 
 
………………………………………      ……………………………………….. 
Mgr. Jana Drejslová       Mgr. Robert Novák 
předsedkyně výboru        ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
V Hradci Králové 30. 5. 2022  
zpracovala: Mgr. Jiřina Klírová 


