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VÝBOR PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOST 
Zastupitelstva Jihočeského kraje 

Tajemnice výboru: Petra Schinková, tel. 386 720 458, e-mail: schinkova@kraj-jihocesky.cz 

 
České Budějovice dne 12. října 2022 

 
Z Á P I S  č. 15 

 
z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje,  

které se konalo v zasedací místnosti č. dv. 3.076 na KÚ I 
dne 10. 10. 2022 od 13:05 do 13:45 hod. 

 
Přítomni: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, RNDr. Jana Krejsová, Martin Lanc, DiS, Ing. Martin 
Maršík, Ph.D., Mgr. Petr Stehlík, PhDr. Markéta Švadlenová 
Omluveni: Bc. Martin Boška, Mgr. Šimon Heller, PaedDr. Jan Klimeš, Mgr. Lucie Korytářová, Mgr. 
Antonín Sekyrka, Mgr. Jusúf Traore, DiS., Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. 
Přizváni:  Mgr. Pavel Klíma, Mgr. Vladimír Kuzba, Ing. Radek Lomský, Mgr. Martin Sláma, Bc. Hana 
Burcevová, DiS.,  Mgr. Denisa Holečková, Eva Soukalová 
 
Jednání zahájila a vedla předsedkyně výboru D. Škodová Parmová. Přítomných 7 členů výboru, výbor 
usnášeníschopný. Program schválen. 
 
Program jednání:  

1. Rozpočet školství – druhá úprava rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2022 

2. Žádost o poskytnutí individuální dotace společnosti Agentura cyklistika 

3. Závazná přihláška počtu osob na Hry X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 

4. Změna v rejstříku škol a školských zařízení 

5. Realizace projektu předkládaného do Národního programu Životní prostředí v rámci NPO Ekomobilita 

a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského 

kraje - SŠJŠ Tábor 

6. Změna usn. č. 333/2021/ZK-11 realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování, 

předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, Dačice 

7. Revokace usn. č. 361/2021/ZK-11 realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování, 

předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ obchodní,  

Č. Budějovice 

8. Revokace usn. č. 360/2021/ZK-11 realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování, 

předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SPŠSE,  

Č. Budějovice 

9. Revokace usn. č. 352/2021/ZK-11 realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování  

a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SZdrŠ a VOŠ, Č. Budějovice 

10. Revokace usn. č. 345/2021/ZK-11 realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování  

a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠR a vodohospodářská, Třeboň 

11. Revokace usn. č. 343/2021/ZK-11 realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování  

a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SRŠ a VOŠ, Vodňany 

12. Revokace usn. č. 338/2021/ZK-11 realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování  

a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ a SOU, Kaplice 

13. Různé 

 
Bod 1 - Rozpočet školství – druhá úprava rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2022 

R. Lomský: 
Tab. 1 – Úprava rozpočtu přímých výdajů dle Výkazu R44-99 za měsíc duben až měsíc červen v roce 
2022 

  Závazný ukazatel Orientační ukazatele Závazný 
ukazatel – 

Počet 
pracovníků 

Měsíc v roce 2022 

NIV MP Odvody ONIV 

celkem 

 

pojistné FKSP   platy 

v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v úvazcích 
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duben 2 360 212 1 622 247 548 320 32 445 157 200 4,9444 

květen 832 213 560 209 189 350 11 204 71 450 1,3806 

červen -2 522 815 -1 890 674 -639 048 -37 843 44 750 -5,1640 

 
Dohodovací řízení v roce 2022: MŠMT vyhovělo požadavkům krajského úřadu na zvýšení rozpočtu na 
přímé výdaje pro regionální školství JK. Následně KÚ může sanovat rozpočty škol na základě jejich 
žádostí.   
 
Individuální úpravy: Na základě dokumentu MŠMT ze dne 1. února 2022 byl udělen MŠ Zlatá Koruna 
čestný název ZŠ a MŠ Antonína Borového Zlatá Koruna. Této právnické osobě na základě žádosti 
zřizovatele obce Zlatá Koruna byla do rejstříku škol zapsána základní škola s účinností od 1. 9. 2022. 
K 1. 9. 2022 je stanoven rozpočet základní škole na období září až prosinec 2022. Obdobně i pro školní 
družinu.  
 
Převody mezi závaznými a orientačními ukazateli: MŠMT vyhovělo požadavkům krajského úřadu na 
převod finančních prostředků v plné výši. Školám a školským zařízením tedy může být vyhověno na 
základě jejich žádostí v plné výši požadavku na převodové operace.  
 
Zohlednění vzdělávání cizinců a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí: V současné době je 
převážná část finančních prostředků čerpána cizinci v rámci udělení dočasné ochrany uprchlíkům 
z Ukrajiny.  
 
Tab. 2 – Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v Jihočeském kraji k 1. 9. 2022 

  Závazný ukazatel 

Zřizovatel 

NIV MP 

celkem 

    

platy OON 

v Kč v Kč v Kč 

Kraj 3 768 044 827 2 694 881 456 41 598 956 

Obec 6 854 619 670 4 929 901 184 26 887 163 

Rezerva 35 583 177 23 902 084 76 504 

Celkem 2022 10 658 247 674 7 648 684 724 68 562 623 

 
Tab. 2 – Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v Jihočeském kraji k 1. 9. 2022 pokračování 

 
 
 

Zřizovatel 

Orientační ukazatele Závazný ukazatel 

Odvody ONIV   

pojistné FKSP   
 počet 

zaměstnanců 

v Kč v Kč v Kč   

Kraj 924 930 379 53 897 629 52 736 407 5 366,9934 

Obec 1 675 394 461 98 598 024 123 838 838 10 908,5121 

Rezerva 8 144 282 478 083 2 982 224 85,4345 

Celkem 2022 2 608 469 122 152 973 736 179 557 469 16 360,9400 

 
U s n e s e n í  č. 21/2022/VVVZ-15 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje  
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství 
Jihočeského kraje na rok 2022 jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným krajem, 
dobrovolnými 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., 
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o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, 
dle důvodové zprávy a přílohy návrhu. 
Hlasování: 7/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod 2 - Žádost o poskytnutí individuální dotace společnosti Agentura cyklistika 

R. Lomský a P. Klíma:  
Přehled  

Žadatel Akce / termín 
Celkové 

náklady v Kč 

Žádost ve výši 

v Kč 
Návrh v Kč Pravomoc 

Agentura 

cyklistika 

s.r.o., Tábor 

Světový pohár v cyklokrosu 2022/ 

konání akce 23. 10. 2022  

9 200 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 ne 

 
Světový pohár v cyklokrosu je nejvyšší světová cyklokrosová soutěž. ČR je vnímána jako 
3. nejúspěšnější země na světě v tomto sportu.  Závodu se zúčastní nejlepší cyklokrosaři světa - celkem 
300 závodníků. Očekávaná návštěvnost až 10 tisíc diváků. Závod bude vysílat ČT Sport v přímém 
přenosu (v r. 2019 sledovanost 13 mil. diváků). Závod zviditelní město Tábor a Jihočeský kraj po celém 
cyklistickém světě. 
 
Z důvodu přidělení pořadatelství Mistrovství světa v cyklokrosu 2024 do Tábora se Agentura cyklistika 
zavázala Mezinárodní cyklistické unii uspořádat 3 světové poháry v cyklokrosu v Táboře v letech 2020 – 
2022. Pořádání Světového poháru v cyklokrosu je finančně a organizačně velmi náročné. Prostředky 
poskytnuté z dotačního programu Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje nejsou bohužel dostačující  
i vzhledem k tomu, že v současné době je velmi obtížné získat prostředky od komerčních firem, přičemž  
i dlouholetí, stabilní partneři svou podporu z ekonomických důvodů snížili.  

 
Světový pohár v cyklokrosu je svým rozsahem a významem jednou z největších sportovních akcí 
pořádaných v JčK.  
 
L. Korytářová vznesla návrh dostávat konkrétní žádosti v rámci individuálních dotací jako bod programu 
VVVZ. Dle P. Klímy to není problém. 
 

U s n e s e n í  č. 22/2022/VVVZ-15 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 1 500 000 Kč na akci 
„Světový pohár v cyklokrosu 2022“ žadatele Agentura Cyklistika, společnost s ručením omezeným, Na 
Bydžově 3122, 390 05 Tábor, IČO 63911167; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu Jihočeského kraje schválit  
poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s žadatelem 
Agentura Cyklistika, společnost s ručením omezeným, Na Bydžově 3122, 390 05 Tábor, IČO 63911167, 
ve výši 1 000 000 Kč na realizaci projektu „Světový pohár v cyklokrosu 2022“, termín dosažení účelu 
dotace 23. 10. 2022. 
Hlasování: 7/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod 3 - Závazná přihláška počtu osob na Hry X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 

R. Lomský: O účasti reprezentace Jihočeského kraje na Hrách X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 

v roce 2023 rozhodlo Zastupitelstvo JK dne 24. 2. 2022.   

Královéhradecký kraj nyní zaslal přihlášku B-Závazná přihláška počtu osob na Hry X. zimní olympiády 
dětí a mládeže ČR. Kromě závazného počtu osob se kraj také zavazuje k úhradě nákladů za ubytování 
a stravování účastníků ve výši 600,- Kč/osoba/noc včetně DPH, a to v době 22. – 27. 1. 2023, tedy 
celkem 3 000 Kč/účastník včetně DPH. Přihláška má být odeslána do 20. 10. 2022.  

OŠMT již v předstihu informoval představitele těch sportovních svazů Jihočeského kraje, jejichž sporty 
a disciplíny jsou v programu her, a projednal s nimi reálnou možnost účasti. Zástupci příslušných 
krajských sportovních svazů garantovali ochotu podílet se na práci organizačního výboru i na výběru 
a přípravě reprezentantů kraje. 
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Předpokládaná výše základních výdajů 1 900 000 Kč. 
Vzhledem k termínu zaslání závazné navrhuje OŠMT schválit účast reprezentace Jihočeského kraje na 
této vrcholné celostátní sportovní akci v limitu stanoveném pro jeden kraj, tj. 122 účastníků, z toho 88 
sportovců, 31 trenérů, 3 vedoucí výpravy. Celkový počet jihočeských sportovců a vedoucích výpravy 
nepřesáhne počet 122 a celkový počet trenérů bude maximálně 31. 
 
U s n e s e n í  č. 23/2022/VVVZ-15 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
závaznou přihlášku počtu osob na Hry X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR; 
II. doporučuje 
Zastupitelstvu Jihočeského kraje schválit  
účast reprezentace Jihočeského kraje na Hrách X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v roce 2023 
v počtu 122 účastníků. 
Hlasování: 7/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

 
Bod 4 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení 

D. Holečková:  
Žádost č. 1 – SPŠ strojní a elektrotechnická, Č. Budějovice 
V letošním školním roce bylo v oboru Elektrotechnika otevřeno nové zaměření Elektromobilita  
a alternativní pohony s 22 žáky. Škola otevřela v prvním ročníku 3 třídy oboru Elektrotechnika a 1 třídu 
oboru Strojírenství. Smyslem zaměření Elektromobilita a alternativní pohony je propojení učiva z oborů 
strojírenství a elektrotechnika s tím, že obor je postaven na oboru Elektrotechnika. Absolventi tak mohou 
získat vyšší paragrafy vyhlášky 50/1978 Sb., což u absolventů oboru Strojírenství není legislativně 
možné. Tato změna reaguje na dlouhodobou skutečnost, že mezi uchazeči je vyšší zájem o obor 
Elektrotechnika než o obor Strojírenství. V tomto trendu by chtěla škola pokračovat i v následujících 
letech, tudíž je potřeba pro každý následující školní rok navýšit kapacitu oboru Elektrotechnika a snížit 
kapacitu oboru Strojírenství, vždy o 30 žáků. V podstatě dojde k výměně kapacit dvou maturitních oborů. 

Žádost č. 2 – ZŠ Vodňany 
Během posledních let se vlivem inkluze snižoval počet žáků na škole. V roce 2018 došlo k rekonstrukci 
části budovy pro potřeby ZUŠ. Od 1. 9. 2018 byla část budovy bezplatně propůjčena ZUŠ. Z toho důvodu 
škola žádá o snížení kapacity celé školy z 87 na 54 žáků. U vzdělávacího oboru 79-01-C/01 Základní 
škola se jedná o snížení ze 75 na 42 žáků. Vzhledem k současné situaci je takto stanovená kapacita 
dostačující, školu aktuálně navštěvuje 25 žáků.  

Žádost č. 3 – SŠ rybářská a VOŠ vod. hosp. a ekologie, Vodňany 
Z důvodu zvyšujícího se počtu zájemců o ubytování byla v budově domova mládeže provedena stavební 
úprava stávající kuchyňky, kde tímto vznikl čtyřlůžkový pokoj. Současně byly pro ubytované vyčleněny 
dva dvoulůžkové pokoje, které byly původně určeny pro vychovatele. Vybavení pokojů je zajištěno ze 
stávajících zdrojů školy. Škola sama našla řešení, jak ubytovat větší počet žáků. S navýšením kapacity 
KHS souhlasí a dne 19. 9. 2022 již škole vydala kladné stanovisko. 

Žádost č. 4 – OA, Č. Budějovice 
V současné době prostorové uspořádání umožňuje výuku pouze třech tříd v ročníku, tj. 12 tříd v průběhu 
školního roku. Od stanovení platné kapacity školy byly v rámci projektů dvě kmenové třídy změněny na 
jazykové učebny a jedna kmenová třída byla vybudována jako učebna pro výuku přírodovědných 
předmětů, čímž se počet kmenových učeben snížil a nyní činí 12 tříd. Snížení současné kapacity školy 
bude doloženo stanoviskem KHS. Škola dále žádá o výmaz dvou dobíhajících oborů: 63-41-M/004 
Obchodní akademie (denní, dálková, večerní forma vzdělávání) a 78-42-M/002 Ekonomické lyceum 
(denní forma vzdělávání), a dále výmaz oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie (večerní forma 
vzdělávání). 

Žádost č. 5 – SŠ obchodní, Č. Budějovice 
V budově Domova mládeže byly provedeny opravy a jeden pokoj, dosud nevyužívaný pro ubytování 
žáků, byl od 1. 9. 2022 navrácen do původního stavu s kapacitou 2 ubytovaní. Tímto opatřením je možné 
zvýšit stávající ubytovací kapacitu ze 74 na 76 ubytovaných. KHS vydala dne 7. 9. 2022 souhlasné 
stanovisko k navýšení počtu ubytovacích míst. Ředitelka žádá o změnu v rejstříku škol a školských 
zařízení s dřívější účinností, tj. v nejbližším možném termínu, s ohledem na zahajovací výkazy  
o ubytovacích zařízení. 

Žádost č. 6 – SOŠ a SOU Písek 
Škola žádá o zvýšení kapacity školní jídelny ze stávajících 1 500 na 1 600 stravovaných a zvýšení 
kapacity školních jídelen-výdejen ze stávajících 200 na 300 vydávaných porcí. Důvodem žádosti je stále 
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se zvyšující zájem o školní stravování. Vybavení školní kuchyně je dostatečné. Ředitelka žádá o změnu 
v rejstříku škol a školských zařízení s dřívější účinností, tj. v nejbližším možném termínu, s ohledem na 
zahajovací výkazy o školním stravování. 

U s n e s e n í  č. 24/2022/VVVZ-15 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
1. žádosti právnických osob vykonávajících činnosti škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je 

Jihočeský kraj, o změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2023 dle důvodové zprávy, 
2. žádosti Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9, a Střední odborné školy a Středního 

odborného učiliště Písek, Komenského 86, jejichž zřizovatelem je Jihočeský kraj, o změnu údajů 
vedených v rejstříku škol a školských zařízení dle důvodové zprávy v mimořádném termínu k 1. 9. 
2022; 

II. doporučuje radě kraje schválit 
1. změnu údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2023 u právnické osoby 

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13, IČO 60 075 970, 
změna nejvyššího povoleného počtu žáků v oborech s maturitní zkouškou: 
a. snížení kapacity oboru 23-41-M/01 Strojírenství, denní forma vzdělávání, ze stávajících 210 na 180 

žáků, 
b. zvýšení kapacity oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika, denní forma vzdělávání, ze stávajících 270 

na 300 žáků; 
2. změnu údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2023 u právnické osoby 

Základní škola Vodňany, náměstí 5. května 104, IČO 70 520 208: 
a. snížení kapacity školy ze stávajících 87 na 54 žáků, 
b. snížení kapacity oboru 79-01-C/01 Základní škola, ze 75 na 42 žáků; 

3. změnu údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2023 u právnické osoby 
Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480, 
IČO: 60 650 770, zvýšení kapacity domova mládeže ze 157 na 165 ubytovaných; 

4. změnu údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2023 u právnické osoby 
Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1, IČO: 60 076 046: 
a. snížení kapacity školy z 600 na 468 žáků, 
b. výmaz dobíhajících oborů 63-41-M/004 Obchodní akademie, denní, dálková, večerní forma 

vzdělávání a oboru 78-42-M/002 Ekonomické lyceum, denní forma vzdělávání, 
c. výmaz oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie, večerní forma vzdělávání; 

5. změnu údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení s účinností v nejbližším možném termínu 
dle zápisu změny do rejstříku škol a školských zařízení u právnické osoby 
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, IČO: 60 076 046, zvýšení kapacity domova 
mládeže ze 74 na 76 ubytovaných; 

6. změnu údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení s účinností v nejbližším možném termínu 
dle zápisu změny do rejstříku škol a školských zařízení u právnické osoby 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Písek, Komenského 86 
a. zvýšení kapacity školní jídelny na adrese Budějovická 1664, 397 01 Písek ze stávajících 1 500 na 

1 600 stravovaných  
b. zvýšení kapacity školních jídelen-výdejen na adrese Na Spravedlnosti 741/22, 397 01 Budějovické 

Předměstí a Samoty 2124, 397 01 Budějovické Předměstí, ze stávajících 200 na 300 vydávaných 
porcí. 

Hlasování: 7/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

 
Bod 5 - Realizace projektu předkládaného do Národního programu Životní prostředí v rámci NPO 

Ekomobilita a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu 

Jihočeského kraje - SŠJŠ Tábor 

P. Klíma: Chceme, aby školy, které žádají o elektroauta a nabíječky, pak „navázaly i s čistou energií“ – 
fotovoltajky… 

Dne 1. 6. 2022 vyhlásilo MŽP výzvu Ekomobilita. Předmětem podpory je nákup nových vozidel, 
podporovány jsou elektromobily a automobily s vodíkovým pohonem, dále je podpora určena na pořízení 
tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (podporováno 
pouze s nákupem vozidla). 

Příjem žádostí probíhá od 6. 6. 2022 do 15. 12. 2023, jedná se o jednokolovou výzvu. Podpořené 
projekty musí být realizovány nejpozději do 30. 6. 2025. Alokace výzvy činí 600 mil. Kč, školy a školská 
zařízení jsou oprávněnými příjemci podpory. 
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Výše dotace je stanovena fixní částkou - 300 tis. Kč na osobní automobil; 500 tis. Kč na nákladní 
automobil do 3,5 t; 30 tis. Kč na dobíjecí stanici (podporováno pouze při zakoupení vozidla). V případě, 
že se bude jednat o náhradu stávajících vozidel na fosilní paliva (bude prokázáno vyřazení vozidla 
z registru vozidel a jeho ekologická likvidace), je max. podpora na jedno vozidlo navýšena o 20 %. 

V rámci projektu škola plánuje pořízení 3 elektromobilů a zřízení dvou dobíjecích stanic. Vozy škola 
využije v rámci výuky oborů automechanik a autoelektrikář, současně budou využita i v provozu. 

Škola zároveň předkládá komplementární projektovou žádost do výzvy č. 12/2021 „Energetické úspory 
veřejných budov“ v rámci Národního programu Životní prostředí financovaného z NPO. 

Projekt je zaměřen na zateplení zbývajících částí objektu, rekonstrukci a modernizaci vnitřního osvětlení 
a instalaci fotovoltaického systému – FVE. Elektrická energie z FVE bude využita pro spotřebu školy  
a nabíjení elektromobilů. 

Finanční nároky a krytí: Celkové požadované prostředky z rozpočtu JčK činí 3 120 000 Kč, z toho 
kofinancování činí 2 160 000 Kč, předfinancování činí 960 000 Kč a financování nezpůsobilých výdajů 
činí 655 200 Kč. 

P. Stehlík se dotázal, zda budou i dotace na nové baterie, které jsou pro školy poměrně nákladná 
položka. P. Klíma odpověděl, že rozumí dotazu a že se najde řešení; je to cesta správným směrem. 

 

Po zodpovězení dotazů a diskusi se přikročilo k hlasování. 

 
U s n e s e n í   
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje schválit 
1. realizaci projektu „Elektromobily pro výuku a provoz ve škole“ (žadatel: Střední škola obchodu, služeb 
a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474) a podání 
žádosti o podporu do Národního programu Životní prostředí – Národního plánu obnovy s celkovými výdaji 
ve výši 3 775 200 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 3 120 000 Kč, 
2. kofinancování projektu „Elektromobily pro výuku a provoz ve škole“ Jihočeským krajem ve výši 
69,23 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2 160 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace 
z Národního programu Životní prostředí – Národního plánu obnovy s čerpáním na základě Formuláře 
evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu, 
3. předfinancování projektu „Elektromobily pro výuku a provoz ve škole“ Jihočeským krajem ve výši 30,77 
% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 960 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Národního 
programu Životní prostředí – Národního plánu obnovy s čerpáním na základě Formuláře evropského 
projektu dle přílohy tohoto návrhu, 
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Elektromobily pro výuku a provoz ve škole“ Jihočeským 
krajem ve výši 655 200 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Národního programu Životní prostředí – 
Národního plánu obnovy s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy tohoto 
návrhu. 
Hlasování: 5/0/2 
Usnesení nebylo přijato. 

 
Bod 6 - Změna usn. č. 333/2021/ZK-11 realizace projektu předkládaného do IROP a jeho 

kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje 

- GY, Dačice 

P.Klíma 
Smlouva o spolupráci byla uzavřena dne 20. 10. 2021- smluvní strany: JK, Město Dačice a Gymnázium 
Dačice; předmět smlouvy: úprava vztahů mezi smluvními stranami při zajištění průběhu financování 
projektu IROP a celkového zdrojového zajištění stavební části. 
 
JK hradí veškeré výdaje v realizační fázi projektu, Město Dačice následně po skončení projektu bude 
splácet náklady související se stavbou (předpoklad 36 mil. Kč) nad rámec dotace (18 mil. Kč). 
V přípravné fázi projektu hradí JK a Gymnázium Dačice náklady na zpracování projektové dokumentace 
ke stavbě, žadatelem a zpracovatelem žádosti do IROP je Gymnázium Dačice. Podmínkou realizace 
projektu je získání dotace z IROP. 
 
Jedná se o největší projekt předkládaný střední školou do IROP. 
  
Důvodem pro předložení návrhu na dodatku č.1 je postup uvedený ve Smlouvě, kdy při zvýšení ceny nad 
předpokládané náklady 36 mil. Kč o více než 10 % (tj. 39 mil. Kč), musí smluvní strany odsouhlasit další 
postup. 
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Konečná částka je navýšena oproti původnímu předpokladu z počátku roku 2021 o 14,77 %. 
 
Město Dačice předneslo požadavek na prodloužení splátkového kalendáře ze 3 let na 4 roky, což je pro 
krajský rozpočet akceptovatelné. Platné smluvní ujednání počítalo s úhradou ve výši 3 mil. Kč ročně po 
dobu 3. Návrh dodatku č.1 -  město Dačice bude hradit 2 914 762,38 Kč po dobu 4 let.  
Součástí dodatku je také úprava možného dalšího navýšení ceny akce, smluvní strany se dohodnou na 
další úpravě při případném navýšení o více než 5 % (tj. 43 384 004 Kč s DPH), a to i ve fázi administrace 
veřejné zakázky. 
 
Zastupitelstvo města Dačice návrh Dodatku schválilo v září 2022. 
 
Předpokládané financování z rozpočtu JčK tedy činilo celkem 40 000 000 Kč, předpokládaná dotace 
z IROP činila 18 000 000 Kč. 
Celkové výdaje projektu činí po aktualizaci cen stavebních prací celkem 45 320 000 Kč. Celková výše 
financování z rozpočtu JčK v usnesení se zvyšuje o 5 320 000 Kč na 45 320 000 Kč.  
 
Finanční nároky a krytí: Celkové požadované prostředky z rozpočtu JčK (ORJ 20) činí 45 320 000 Kč, 
z toho kofinancování činí 2 000 000 Kč, předfinancování činí 18 000 000 Kč a nezpůsobilé výdaje 
25 320 000 Kč. 
 
U s n e s e n í  č. 25/2022/VVVZ-15 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje schválit 
1. změnu usnesení č. 333/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021 ve věci „Realizace projektu předkládaného do 
IROP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského 
kraje – GY, Dačice“ tak, že text v části I. schvaluje v bodech 1–4 tohoto usnesení se nahrazuje takto: 
1. realizaci projektu „Přístavba budovy Gymnázia Dačice“ (žadatel: Gymnázium, Dačice, Boženy 
Němcové 213) a podání žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu 2021–
2027 s celkovými výdaji ve výši 45 320 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 
20 000 000 Kč, 
2. kofinancování projektu „Přístavba budovy Gymnázia Dačice“ Jihočeským krajem ve výši 10 % 
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2 000 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle 
přílohy č. 1 tohoto návrhu, 
3. předfinancování projektu „Přístavba budovy Gymnázia Dačice“ Jihočeským krajem ve výši 90 % 
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 18 000 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace 
z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře 
evropského projektu dle přílohy č. 1 tohoto návrhu, 
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Přístavba budovy Gymnázia Dačice“ Jihočeským krajem  
v celkové výši 25 320 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního 
programu 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 tohoto 
návrhu, 
2. Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci mezi Jihočeským krajem, městem Dačice a Gymnáziem Dačice dle 
přílohy č. 2 tohoto návrhu; 
Hlasování: 7/0/0 
Usnesení bylo přijato. 

 
Body 7 – 12 - Revokace jednotlivých usneseních realizací projektů předkládaných do IROP a jejich 

kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu JK – ČB: SŠ 

obchodní, SPŠSE, SZdrŠ a VOŠ, Třeboň: SŠR a vodohospodářská, Vodňany: SRŠ a VOŠ  

a Kaplice: SOŠ a SOU  

MMR plánuje vyhlásit výzvu IROP pro oblast SŠ na konci měsíce října 2022 a výzva bude obsahovat 
přesně určenou alokaci pro Jihočeský kraj (70 % dotace EFRR: 168 800 917,78 Kč), tj. 241 mil. Kč 
způsobilých výdajů. Na základě této alokace pro kraj byl Regionální stálou konferencí schválen 6. 9. 2022 
seznam investičních projektů jihočeských SŠ, pouze školy uvedené v tomto seznamu jsou oprávněné 
předkládat projektové žádosti.  
 
Seznam obsahuje celkem 26 projektů s celkovými výdaji ve výši 269 384 416 Kč, z toho 25 projektů 
krajem zřizovaných škol a 1 projekt církevní školy. Projekty uvedené v seznamu byly vybrány na začátku 
roku 2021 spolu se stanovením finančních nákladů na základě tehdy zpracovaných projektových studií 
nebo rozpracovaných projektových dokumentací. Tento seznam včetně stanovení prioritizace byl 
schválen RSK v srpnu 2021 a v říjnu 2021 bylo schváleno v ZK celkem 30 projektů krajem zřizovaných 
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organizací. Těmto 30 organizacím bylo následně umožněno zpracovávat PD, aby žádosti byly připraveny 
do výzvy IROP. 
 
Na úrovni operačních programů došlo v roce 2022 ke zpoždění při jejich schvalování a následném 
vyhlašování výzev. OŠMT tedy zadal školám pokyn, aby aktualizovaly ceny stavebních prací. Původní 
studie nebo v některých případech i PD pro stavební povolení byly vyhotoveny v polovině roku 2021.  
Nyní předkládá OŠMT návrh úpravy, který vychází již ze zpracovaných PD a aktuálních ceníků 
stavebních prací. 
Všechny školy zřizované krajem byly upozorněny, že výše způsobilých výdajů je neměnná a maximální  
a že veškeré zvýšení výdajů se projeví v tzv. nezpůsobilých výdajích plně hrazených z rozpočtu škol, 
příp. kraje. Tam, kde to bylo možné, došlo ke snížení objemu stavebních prací nebo vyjmutí zbytných 
aktivit, kde tato redukce nebyla možná z důvodu komplexnosti projektu, tam předkládáme návrh na 
zvýšení nezpůsobilých výdajů. Primárním důvodem pro navýšení výdajů projektů jsou zvýšené ceny 
stavebních prací za posledních 18 měsíců. 
 
U s n e s e n í  č. 26/2022/VVVZ-15 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje 
1. zrušit usnesení č. 361/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021 ve věci „Realizace projektu předkládaného do 
IROP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského 
kraje – SŠ obchodní, Č. Budějovice“, 
2. schválit 
a) realizaci projektu „Nová přístavba – nová příležitost pro modernizaci vzdělávání“ (žadatel: Střední 
škola obchodní, České Budějovice, Husova 9) a podání žádosti o podporu do Integrovaného regionálního 
operačního programu 2021–2027 s celkovými výdaji ve výši 39 800 000 Kč, z toho s celkovými 
způsobilými výdaji ve výši 20 000 000 Kč, 
b) kofinancování projektu „Nová přístavba – nová příležitost pro modernizaci vzdělávání“ Jihočeským 
krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2 000 000 Kč, s podmínkou přidělení 
dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře 
evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu, 
c) předfinancování projektu „Nová přístavba – nová příležitost pro modernizaci vzdělávání“ Jihočeským 
krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 18 000 000 Kč, s podmínkou přidělení 
dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře 
evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu, 
d) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Nová přístavba – nová příležitost pro modernizaci 
vzdělávání“ Jihočeským krajem v celkové výši 19 800 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace 
z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře 
evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu. 
Hlasování: 7/0/0 
Usnesení bylo přijato. 

 
U s n e s e n í  č. 27/2022/VVVZ-15 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje 
1. zrušit usnesení č. 360/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021 ve věci „Realizace projektu předkládaného do 
IROP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského 
kraje – SPŠSE, Č. Budějovice“, 
2. schválit 
a) realizaci projektu „Rozšíření učebních kapacit – nástavba odborných učeben a zázemí“ (žadatel: 
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13) a podání žádosti  
o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s celkovými výdaji ve výši 30 
000 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 20 000 000 Kč, 
b) kofinancování projektu „Rozšíření učebních kapacit – nástavba odborných učeben a zázemí“ 
Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2 000 000 Kč, s podmínkou 
přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s čerpáním na základě 
Formuláře evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu, 
c) předfinancování projektu „Rozšíření učebních kapacit – nástavba odborných učeben a zázemí“ 
Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 18 000 000 Kč, s podmínkou 
přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s čerpáním na základě 
Formuláře evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu, 
d) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Rozšíření učebních kapacit – nástavba odborných učeben 
a zázemí“ Jihočeským krajem v celkové výši 10 000 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace 
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z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře 
evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu. 
Hlasování: 7/0/0 
Usnesení bylo přijato. 

 
U s n e s e n í  č. 28/2022/VVVZ-15 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje 
1. zrušit usnesení č. 352/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021 ve věci „Realizace projektu předkládaného do 
IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – SZdrŠ a VOŠ, 
Č. Budějovice“, 
2. schválit 
a) realizaci projektu „Vybudování odborných učeben a zázemí pedagogických pracovníků (kabinety)“ 
(žadatel: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3)  
a podání žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s celkovými 
výdaji ve výši 24 600 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 20 000 000 Kč, 
b) kofinancování projektu „Vybudování odborných učeben a zázemí pedagogických pracovníků 
(kabinety)“ Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2 000 000 Kč,  
s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s čerpáním 
na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu, 
c) předfinancování projektu „Vybudování odborných učeben a zázemí pedagogických pracovníků 
(kabinety)“ Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 18 000 000 Kč,  
s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s čerpáním 
na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu, 
d) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Vybudování odborných učeben a zázemí pedagogických 
pracovníků (kabinety)“ Jihočeským krajem v celkové výši 3 600 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace  
z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s čerpáním na základě Formuláře 
evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu. 
Hlasování: 7/0/0 
Usnesení bylo přijato. 

 
U s n e s e n í  č. 29/2022/VVVZ-15 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje 
1. zrušit usnesení č. 345/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021 ve věci „Realizace projektu předkládaného do 
IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – SŠR a vodohospodářská, 
Třeboň“, 
2. schválit 
a) realizaci projektu „Výstavba aquaponického skleníku na SŠRV, Třeboň“ (žadatel: Střední škola 
rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688) a podání žádosti o podporu do 
Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s celkovými výdaji ve výši 19 800 000 Kč,  
z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 12 705 000 Kč, 
b) kofinancování projektu „Výstavba aquaponického skleníku na SŠRV, Třeboň“ Jihočeským krajem ve 
výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 1 270 500 Kč, s podmínkou přidělení dotace 
z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře 
evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu, 
c) předfinancování projektu „Výstavba aquaponického skleníku na SŠRV, Třeboň“ Jihočeským krajem ve 
výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 11 434 500 Kč, s podmínkou přidělení dotace  
z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře 
evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu, 
d) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Výstavba aquaponického skleníku na SŠRV, Třeboň“ 
Jihočeským krajem v celkové výši 6 850 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu 2021-2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle 
přílohy tohoto návrhu. 
Hlasování: 7/0/0 
Usnesení bylo přijato. 

 
U s n e s e n í  č. 30/2022/VVVZ-15 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje 
1. zrušit usnesení č. 343/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021 ve věci „Realizace projektu předkládaného do 
IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – SRŠ a VOŠ, Vodňany“, 
2. schválit 
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a) realizaci projektu „Učebna pro recirkulační a aquaponický systém chovu ryb“ (žadatel: Střední rybářská 
škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480) a podání žádosti  
o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s celkovými výdaji ve výši 9 
000 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 6 000 390 Kč, 
b) kofinancování projektu „Učebna pro recirkulační a aquaponický systém chovu ryb“ Jihočeským krajem 
ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 600 039 Kč, s podmínkou přidělení dotace  
z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s čerpáním na základě Formuláře 
evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu, 
c) předfinancování projektu „Učebna pro recirkulační a aquaponický systém chovu ryb“ Jihočeským 
krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 5 400 351 Kč, s podmínkou přidělení 
dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře 
evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu, 
d) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Učebna pro recirkulační a aquaponický systém chovu ryb“ 
Jihočeským krajem v celkové výši 2 999 610 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu 2021-2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle 
přílohy tohoto návrhu. 
Hlasování: 7/0/0 
Usnesení bylo přijato. 

 
U s n e s e n í  č. 31/2022/VVVZ-15 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje 
1. zrušit usnesení č. 338/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021 ve věci „Realizace projektu předkládaného do 
IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – SOŠ a SOU, Kaplice“, 
2. schválit 
a) realizaci projektu „Modernizace učeben a kabinetů, svářecí škola, konektivita na SOŠ a SOU, Kaplice“ 
(žadatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86) a podání žádosti  
o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s celkovými výdaji ve výši 21 
700 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 19 730 000 Kč, 
b) kofinancování projektu „Modernizace učeben a kabinetů, svářecí škola, konektivita na SOŠ a SOU, 
Kaplice“ Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 1 973 000 Kč, 
s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s čerpáním 
na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu, 
c) předfinancování projektu „Modernizace učeben a kabinetů, svářecí škola, konektivita na SOŠ a SOU, 
Kaplice“ Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 17 757 000 Kč, 
s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s čerpáním 
na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu, 
d) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Modernizace učeben a kabinetů, svářecí škola, konektivita 
na SOŠ a SOU, Kaplice“ Jihočeským krajem v celkové výši 1 700 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace 
z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s čerpáním na základě Formuláře 
evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu. 
Hlasování: 7/0/0 
Usnesení bylo přijato. 

 
Bod 13 - Různé 

Termín příštího zasedání byl dohodnut na 2. listopadu 2022 od 10:00 hod. 
 
Paní předsedkyně poděkovala přítomným za aktivní účast.  
 
Jednání bylo ukončeno ve 13:45 hod. 
 
 
Zapsala: Petra Schinková 

Ověřila: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 


