
 

 

VÝBOR PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOST 
Zastupitelstva Jihočeského kraje 

 

USNESENÍ 

z 13. zasedání VVVZ ZJK dne 8. 6. 2022 

 
U s n e s e n í  č. 11/2022/VVVZ-13 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení předloženou v mimořádném termínu  
o změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1.9.2022; 
II. doporučuje radě kraje 
schválit  
předloženou změnu údaje vedenou v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2022 u právnické osoby, jejímž 
zřizovatelem je Jihočeským kraj: 
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3, 
IČO 00582158 

⎯ zvýšení kapacity u školní jídelny ze stávajících 550 na 650 stravovaných; 
Hlasování: 7/0/0 
 
U s n e s e n í  č. 12/2022/VVVZ-13 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje  
zastupitelstvu vzít na vědomí rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2022 
jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným krajem, svazky obcí a obcemi Jihočeského kraje v rámci 
výkonu přenesené působnosti dané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 161c odst. 8 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném 
znění, dle důvodové zprávy a přílohy návrhu. 
Hlasování: 7/0/0 
 
U s n e s e n í  č. 13/2022/VVVZ-13 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
poskytnutí peněžitého daru sportovním klubům: 
1) CBH2013 a.s., Praha 7, Holešovice, Stupkova 1443/3, IČO 27596338, za reprezentaci kraje a jejich 
sportovních výsledků v soutěžích, ve výši 950 000 Kč,   
2) Volejbalový klub České Budějovice, z.s., České Budějovice 2, Stromovka 1216/12, IČO 60074205, za 

reprezentaci kraje a jejich sportovních výsledků v soutěžích, ve výši 250 000 Kč; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje 
schválit poskytnutí peněžitého daru sportovním klubům: 
1) CBH2013 a.s., Praha 7, Holešovice, Stupkova 1443/3, IČO 27596338, za reprezentaci kraje a jejich 
sportovních výsledků v soutěžích, ve výši 950 000 Kč,   
2) Volejbalový klub České Budějovice, z.s., České Budějovice 2, Stromovka 1216/12, IČO 60074205, za 
reprezentaci kraje a jejich sportovních výsledků v soutěžích, ve výši 250 000 Kč; 
Hlasování: 7/0/0 

 
U s n e s e n í  č. 14/2022/VVVZ-13 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje 
schválit realizaci projektů předkládaných do IROP 2021–2027 a jejich kofinancování a předfinancování z rozpočtu 
Jihočeského kraje v souladu s přílohou č. 1 tohoto návrhu. 
Hlasování: 7/0/0 

 

U s n e s e n í  č. 15/2022/VVVZ-13 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje 
1. realizaci projektu „Novostavba domova mládeže a školní jídelny při gymnáziu Český Krumlov“ (žadatel: 
Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112) a podání žádosti o podporu do Operačního programu Životní 
prostředí 2021–2027 s celkovými výdaji ve výši 242 000 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 
200 000 000 Kč, 



 

 

2. kofinancování projektu „Novostavba domova mládeže a školní jídelny při gymnáziu Český Krumlov“ 
Jihočeským krajem ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 60 000 000 Kč, s podmínkou 
přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře 
evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu, 
3. předfinancování projektu „Novostavba domova mládeže a školní jídelny při gymnáziu Český Krumlov“ 
Jihočeským krajem ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 30 000 000 Kč, s podmínkou 
přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře 
evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu, 
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Novostavba domova mládeže a školní jídelny při gymnáziu Český 
Krumlov“ Jihočeským krajem ve výši 42 000 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní 
prostředí 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu. 
Hlasování: 7/0/0 

 

U s n e s e n í  č. 16/2022/VVVZ-13 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje 
1. realizaci projektu „Novostavba ZUŠ Milevsko“ (žadatel: Základní umělecká škola, Milevsko, Libušina 1217) a 
podání žádosti o podporu do Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 s celkovými výdaji ve výši 253 
260 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 206 000 000 Kč, 
2. kofinancování projektu „Novostavba ZUŠ Milevsko“ Jihočeským krajem ve výši 32 % z celkových způsobilých 
výdajů projektu, tj. 66 000 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021–
2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu, 
3. předfinancování projektu „Novostavba ZUŠ Milevsko“ Jihočeským krajem ve výši 15 % z celkových způsobilých 
výdajů projektu, tj. 30 900 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021–
2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu, 
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Novostavba ZUŠ Milevsko“ Jihočeským krajem ve výši 47 260 000 
Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 s čerpáním na základě 
Formuláře evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu. 
Hlasování: 7/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

 

 
Zapsala: Petra Schinková, tajemnice 
 
Ověřila: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, předsedkyně 


