VÝBOR PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ
A ZAMĚSTNANOST
Zastupitelstva Jihočeského kraje
Tajemník výboru: Petra Schinková, tel. 386 720 458, e-mail.: schinkova@kraj-jihocesky.cz

České Budějovice dne 16. 12. 2020
Z Á P I S č. 1
z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se
konalo dne 16. 12. 2020 videokonferenčně od 14:00 hod. do 15:00 hod.
Přítomní členové výboru: Doc .Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Martin Boška, Ing. Miloš Cieslar,
Mgr. Šimon Heller, Mgr. Lucie Korytářová, Mgr. Martin Maršík, Mgr. Antonín Sekyrka, Ing. Petr Stehlík,
Mgr. Markéta Švadlenová, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
Přizváni: Mgr. Pavel Klíma, Ing. Hana Šímová
Omluveni: PaedDr. Jan Klimeš, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Jusúf Traore, Dis.
Jednání zahájila a vedla předsedkyně výboru, paní Doc. Dr. Ing. Škodová Parmová. Vyzvala členy,
aby se představili, kteří tak učinili. Dále se představil i náměstek hejtmana pro oblast školství
Mgr. Pavel Klíma a vedoucí OŠMT, paní Ing. Hana Šímová. Přítomných 10 členů výboru, výbor
usnášeníschopný. Návrh programu schválen.
Program jednání:
1. Rozpočet školství – čtvrtá úprava rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2020
2. Rozpočet školství – pátá úprava rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2020
3. Rozpočet školství – šestá úprava rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2020
4. Realizace protiradonových opatření a poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu rozvoje
školství - SOU Blatná
5. Změna usnesení č. 289/2018/ZK-16 ve věci Ukončení platnosti usnesení č. 379/2017/ZK-9
a realizace projektu „Evropské informační středisko Europe Direct České Budějovice“ a jeho
kofinancování a předfinancování z rozpočtu kraje
6. Realizace projektu „Evropské informační středisko Europe Direct České Budějovice“ a jeho
kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
7. Různé
1. Rozpočet školství - čtvrtá úprava rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2020
Ing. Šímová seznámila členy výboru s úpravami rozpočtu škol a školských zařízení.
Tab. 1 – Úprava rozpočtu přímých výdajů dle Výkazu R44-99 za měsíc červenec a za měsíc srpen
v roce 2020
Závazný ukazatel
Orientační ukazatele
Závazný
ukazatel –
NIV
MP
Odvody
ONIV
Počet
pracovníků
celkem
platy
pojistné
FKSP
Měsíc v roce 2020
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v úvazcích
červenec
srpen

-769 865

-576 117

-194 727

-11 521

12 500

-1,6877

8 308 563

5 409 436

1 828 389

108 188

962 550

17,7314
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Tab. 2 – Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v Jihočeském kraji k 15. 10. 2020
Závazný ukazatel
NIV

MP

celkem

platy

OON

v Kč

v Kč

v Kč

Kraj

3 304 384 126

2 370 316 723

32 997 222

Obec

6 040 415 586

4 312 040 560

20 024 699

22 552 609

9 080 029

7 406 759

9 367 352 321

6 691 437 312

60 428 680

Zřizovatel

Rezerva
Celkem 2020

Tab. 2 – Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v Jihočeském kraji k 15. 10. 2020
pokračování
Závazný
ukazatel

Orientační ukazatele
Odvody

Zřizovatel

ONIV
počet
zaměstnanců

pojistné

FKSP

v Kč

v Kč

v Kč

Kraj

812 320 113

47 406 336

41 343 732

5 212,3011

Obec

1 464 238 058

86 240 811

157 871 458

10 406,3880

5 610 941

181 324

273 556

-53,5891

2 282 169 112

133 828 471

199 488 746

15 565,10

Rezerva
Celkem 2020

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
čtvrtou úpravu rozpisu rozpočtu,
II. doporučuje
zastupitelstvu vzít na vědomí úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství
Jihočeského kraje na rok 2020 jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným krajem 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;
Hlasování:
10/0/0
Usnesení bylo přijato.
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2. Rozpočet školství – pátá úprava rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2020
Tab. 1 – Úprava rozpočtu přímých výdajů dle Výkazu R44-99 za měsíc září a za měsíc říjen v roce
2020
Závazný ukazatel
Orientační ukazatele
Závazný
ukazatel –
NIV
MP
Odvody
ONIV
Počet
pracovníků
celkem
platy
pojistné
FKSP
Měsíc v roce 2020
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v úvazcích
září
říjen

6 115 660

4 114 513

1 390 706

82 291

528 150

12,0622

432 870

172 032

58 147

3 441

199 250

0,2781

Tab. 2 – Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v Jihočeském kraji k 20. 11. 2020
Závazný ukazatel
NIV

MP

celkem

platy

OON

v Kč

v Kč

v Kč

Kraj

3 310 857 711

2 373 272 420

32 997 222

Obec

6 058 625 348

4 323 364 892

20 231 458

347 262

0

0

9 369 830 321

6 696 637 312

53 228 680

Zřizovatel

Rezerva
Celkem 2020

Tab. 2 – Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v Jihočeském kraji k 20. 11. 2020
pokračování
Závazný
ukazatel

Orientační ukazatele
Odvody

Zřizovatel

ONIV
počet
zaměstnanců

pojistné

FKSP

v Kč

v Kč

v Kč

Kraj

813 319 139

47 465 448

43 803 482

5 214,2215

Obec

1 468 135 566

86 467 298

160 426 134

10 417,2350

38 407

-275

309 130

-54,2565

2 281 493 112

133 932 471

204 538 746

15 577,20

Rezerva
Celkem 2020

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
pátou úpravu rozpisu rozpočtu,
II. doporučuje
zastupitelstvu vzít na vědomí úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství
Jihočeského kraje na rok 2020 jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným krajem 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;
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Hlasování:
10/0/0
Usnesení bylo přijato.
3. Rozpočet školství – šestá úprava rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2020
Tab. 2 – Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v Jihočeském kraji k 1. 12. 2020
Závazný ukazatel
NIV

MP

celkem

platy

OON

v Kč

v Kč

v Kč

Kraj

3 310 895 857

2 373 985 542

30 953 585

Obec

6 058 934 464

4 319 552 223

18 809 038

0

0

0

9 369 830 321

6 693 537 765

49 762 623

Zřizovatel

Rezerva
Celkem 2020

Tab. 2 – Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v Jihočeském kraji k 1. 12. 2020
pokračování
Závazný
ukazatel

Orientační ukazatele
Odvody

Zřizovatel

ONIV
počet
zaměstnanců

pojistné

FKSP

v Kč

v Kč

v Kč

Kraj

812 907 841

47 479 441

45 569 448

5 214,2215

Obec

1 466 366 097

86 391 039

167 816 067

10 417,2350

0

0

0

-61,4689

2 279 273 938

133 870 480

213 385 515

15 631,4565

Rezerva
Celkem 2020

Poznámka: Limit počtu zaměstnanců bude vyrovnán ke stavu 31. 12. 2020 viz výkazy
P1-04 za 1.-4. čtvrtletí 2020
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
šestou úpravu rozpisu rozpočtu,
II. doporučuje
zastupitelstvu vzít na vědomí úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství
Jihočeského kraje na rok 2020 jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným krajem 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;
Hlasování:
10/0/0
Usnesení bylo přijato.
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4. Realizace protiradonových opatření a poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu
rozvoje školství - SOU Blatná
Ing. Šímová: V souladu s čl. 4 směrnice č. SM/83/ZK Statut Fondu rozvoje školství (dále FRŠ)
Jihočeského kraje, v platném znění, žádá Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16
Blatná, IČO 00668079, Zastupitelstvo Jihočeského kraje o schválení poskytnutí návratné finanční
výpomoci z FRŠ ve výši 1 500 000 Kč.
Státní dotace se poskytují na budovy škol, školských zařízení a budovy sloužící pro dlouhodobý pobyt
dětí a mládeže, k jejichž výstavbě bylo vydáno stavební povolení do 28. 2. 1991, jestliže v některé
pobytové místnosti určené k pobytu dětí a mládeže je průměrná objemová aktivita radonu v době
jejich pobytu vyšší než 300 Bq/m3. Maximální výše dotace pro budovy škol činí 1 500 000 Kč.
Požádat o dotaci lze na základě zveřejněné výzvy Ministerstva financí v daném roce
(https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitolyvps/dotace-z-kapitoly-vps).
Postup podání žádosti a schvalování prostřednictvím KÚ
Krajský úřad, OREG, jako subjekt zajišťující komunikaci mezi žadatelem o dotaci (vlastníkem
nemovitosti) a dalšími subjekty zapojenými do procesu poskytnutí dotace, po přijetí žádosti o dotaci
posoudí splnění podmínek pro její poskytnutí a náležitosti žádosti, zpracuje k této žádosti stanovisko
a předá žádost MF ČR. Jednou z příloh žádosti o dotaci bude mimo jiné plná moc udělená řediteli
Středního odborného učiliště Blatná, k provedení dalších úkonů k realizaci protiradonových opatření
a uzavírání souvisejících smluvních závazků, její znění bude odsouhlaseno s Ministerstvem financí.
Ministerstvo financí následně písemně potvrdí přijetí žádosti a uvede částku rezervovanou pro
žadatele ve státním rozpočtu. Po realizaci samotného protiradonového opatření vlastník zažádá
o stanovisko k účinnosti provedených opatření. Po získání tohoto stanoviska žádá vlastník
prostřednictvím krajského úřadu, oddělení územního plánování, o uvolnění dotace.
Z pozice vlastníka nemovitosti musí žádost o dotaci podat Jihočeský kraj (zajišťuje OŠMT
v samostatné působnosti), k dalším úkonům je možné zmocnit školu. Předložení žádosti o dotaci bylo
schváleno Radou kraje dne 3. 12. 2020 usnesením č. 118/2020/RK-3.
Stav a navržená opatření
Při měření koncentrace radonu bylo zjištěno, že radon proniká do budovy z podzemního kanálu pod
budovou, ve kterém je uloženo vodovodní, odpadní a teplovodní potrubí a do vyšších poschodí se šíří
prostorem schodiště.
Škola má zpracovanou projektovou dokumentaci protiradonových opatření, které spočívají
v parotěsné izolaci stěn a stropu kanálu a aktivním odvětrání kanálu do šachty vybudované vně
budovy. V kanálu budou umístěna čidla reagující na koncentraci radonu, která budou řídit spouštění a
intenzitu odvětrání. Dále budou vybudovány vzduchotěsné příčky u vstupů do suterénu a jednotlivých
podlaží ze schodiště a větrací štěrbiny v oknech umístěných na schodišti.
Předpokládaná výše nákladů dle projektové dokumentace činí 1,568 mil. Kč bez DPH, částka nad
maximální výši dotace ze SR bude hrazena z vlastních zdrojů školy.
Škola žádá o návratnou finanční výpomoc, protože po kontrole čerpání stavu fondu investic nemá
dostatečné množství finančních prostředků na předfinancování dotace. Návratná finanční výpomoc
bude vyplacena v roce 2021 a vrácena neprodleně po obdržení státní dotace zpět do Fondu rozvoje
školství, nejpozději do konce roku 2021.
Finanční nároky a krytí: nemá nároky na rozpočet kraje; NFV ve výši 1 500 000 Kč bude v roce 2021
na příjmové i výdajové straně rozpočtu
Vyjádření správce rozpočtu: Bc. Blanka Klímová – OEKO: Souhlasím s poskytnutí NFV v roce 2021
z prostředků FRŠ.
Materiál byl předložen RK dne 3. 12. 2020 a následně bude předložen ZK dne 17. 12. 2020.
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
Realizace protiradonových opatření a poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu rozvoje školství
- SOU Blatná
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II. doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu rozvoje školství pro Střední odborné učiliště, Blatná,
U Sladovny 671, 388 16 Blatná, IČO 00668079, ve výši 1 500 000,- Kč, v souladu s důvodovou
zprávou tohoto návrhu.
Hlasování:
10/0/0
Usnesení bylo přijato.
5.

Změna usnesení č. 289/2018/ZK-16 ve věci Ukončení platnosti usnesení č. 379/2017/ZK-9
a realizace projektu „Evropské informační středisko Europe Direct České Budějovice“
a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu kraje

Ing. Šímová: OŠMT předkládá návrh v souladu s § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném
znění a v souladu se Směrnicí pro přípravu a realizaci evropských projektů (SM/115/ZK).
Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením č. 289/2018/ZK-16 ze dne 18. 10. 2018 realizaci
projektu „Evropské informační středisko Europe Direct České Budějovice“ (žadatel: Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7)
s celkovými způsobilými výdaji ve výši 100 000 EUR, tj. 2 400 000 Kč, kofinancování projektu
Jihočeským krajem ve výši 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 70 000 EUR (tj.
1 680 000 Kč) a předfinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 9 % z celkových způsobilých
výdajů projektu, tj. 9 000 EUR (tj. 216 000 Kč).
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České
Budějovice, Nemanická 7 (ZVaS) má s Evropskou unií, resp. Zastoupením Evropské komise v České
republice uzavřenu Zvláštní dohodu č. SA/EDIC 2018-2020/CZ/EDIC 11/2020, podle které měla být
realizace stávajícího projektu ukončena ke dni 31. 12. 2020. Následně měla být od 1. 1. 2021
zahájena realizace obdobného navazujícího projektu. Z důvodu probíhající pandemické situace v celé
Evropě však Evropská unie nestihla včas vyhlásit příslušnou výzvu na nové období 2021–2025 a ze
Zastoupení Evropské komise v České republice přišla na Europe Direct nabídka na prodloužení
Zvláštní dohody č. SA/EDIC 2018-2020/CZ/EDIC 11/2020 o 4 měsíce, tedy od 1. 1. 2021 do 30. 4.
2021. Důvodem možnosti prodloužení je kromě odkladu vyhlášení nové grantové výzvy především
zachování kontinuity fungování střediska.
Do 30. června 2020 museli příslušní finanční partneři (v tomto případě ZVaS) potvrdit akceptaci tohoto
prodloužení, aby mohly být uzavřeny příslušné dodatky. Souhlas s prodloužením projektu schválila
dne 29. června 2020 porada vedení kraje.
Změna č. 1 týkající se Zvláštní dohody č. SA/EDIC 2018-2020/CZ/EDIC 11/2020 je součástí tohoto
materiálu jako Příloha č. 2 tohoto návrhu.
Realizace navazujícího projektu od 1. 5. 2021 je RK předkládána k projednání v navazujícím materiálu
„Realizace projektu „Evropské informační středisko Europe Direct České Budějovice“ a jeho
kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje“.
Prodloužením realizace stávajícího projektu dochází k navýšení celkových výdajů projektu
a kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje. Celkové výdaje projektu nyní činí 2 881 992 Kč (tj.
120 083 EUR), tzn. navýšení o 481 992 Kč (tj. 20 083 EUR). Kofinancování z rozpočtu kraje nově činí
2 011 392 Kč (tj. 83 808 EUR), tzn. navýšení o 331 392 Kč (tj. 13 808 EUR).
Vzhledem k vyhlášeným pravidlům v rámci tohoto grantu Evropské komise je používanou jednotkou
euro. S ohledem na závěrečné vyúčtování projektu v roce 2021 je k přepočtu použit kurz 24 Kč/EUR,
vycházející z tabulky krajské predikce kurzu Kč/EUR schválené zastupitelstvem kraje. Kurzové riziko
nese žadatel.
OŠMT prověřil v souladu s čl. 3 směrnice SM/115/ZK možnou míru zapojení vlastních zdrojů
organizace. Uvedená organizace je součástí veřejného vzdělávacího systému a u předloženého
projektu se nejedná o veřejnou podporu.
Finanční nároky a krytí: Celkové požadované prostředky z rozpočtu JčK (ORJ 20) činí 331 392 Kč,
z toho kofinancování činí 331 392 Kč.
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Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Filip Hudák – OEKO: Souhlasím – z hlediska zajištění rozpočtového
krytí. Je v souladu s připravovaným návrhem rozpočtu JčK a SVR pro následující období.
Materiál byl předložen RK dne 1. 12. 2020 a následně bude předložen ZK dne 17. 12. 2020.
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
Změna usnesení č. 289/2018/ZK-16 ve věci Ukončení platnosti usnesení č. 379/2017/ZK-9
a realizace projektu „Evropské informační středisko Europe Direct České Budějovice“ a jeho
kofinancování a předfinancování z rozpočtu kraje
II. doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
změnu usnesení č. 289/2018/ZK-16 ze dne 18. 10. 2018 ve věci „Ukončení platnosti usnesení
č. 379/2017/ZK-9 a realizace projektu „Evropské informační středisko Europe Direct České
Budějovice“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu kraje“ tak, že část III. tohoto usnesení
se mění na:
1. realizaci projektu „Evropské informační středisko Europe Direct České Budějovice“ (žadatel:
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České
Budějovice, Nemanická 7) financovaného z grantu Evropské komise s celkovými způsobilými výdaji ve
výši 2 881 992 Kč, tj. 120 083 EUR,
2. kofinancování projektu „Evropské informační středisko Europe Direct České Budějovice“
Jihočeským krajem ve výši 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2 011 392 Kč (tj.
83 808 EUR), s podmínkou přidělení grantu od Evropské komise, s průběhem čerpání na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 tohoto návrhu,
3. předfinancování projektu „Evropské informační středisko Europe Direct České Budějovice“
Jihočeským krajem ve výši 9 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 216 000 Kč (tj.
9 000 EUR), s podmínkou přidělení grantu od Evropské komise, s průběhem čerpání na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 tohoto návrhu.
Hlasování:
8/0/2
Usnesení bylo přijato.
6. Realizace projektu „Evropské informační středisko Europe Direct České Budějovice“ a jeho
kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
Ing. Šímová: OŠMT předkládá návrh v souladu s § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném
znění a v souladu se Směrnicí pro přípravu a realizaci evropských projektů (SM/115/ZK).
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České
Budějovice, Nemanická 7 již provozuje na základě grantu poskytnutého Evropskou komisí informační
středisko Europe Direct České Budějovice. Toto středisko funguje v rámci Jihočeského kraje
nepřetržitě již od roku 2005 a je součástí celoevropské sítě informačních středisek, která působí po
celé EU. Informační síť zřizuje Evropská komise, v ČR reprezentovaná Zastoupením Evropské
komise. Informační středisko Europe Direct České Budějovice má v současné době uzavřeny pracovní
smlouvy se 2 zaměstnanci (plný pracovní úvazek a částečný pracovní úvazek). Do roku 2019 byly ve
středisku zaměstnáni 3 pracovníci na částečný pracovní úvazek formou DPČ, což bylo Zastoupením
Evropské komise v ČR dlouhodobě kritizováno.
Středisko Europe Direct České Budějovice je jako jediné středisko v republice členem testovacího
panelu pro Europe Direct. Tento panel se zaměřuje na publikace a webové stránky, které oslovují
širokou veřejnost. Panel se skládá z 27 členů, jeden člen za každou zemi EU. Cílem této skupiny je
zhodnotit publikace a webové stránky o EU předtím, než budou distribuovány občanům. Podle
koordinátorky informačních středisek Europe Direct v ČR Evy Manochové ze Zastoupení Evropské
komise patří středisko Europe Direct České Budějovice mezi nejlepší informační střediska v ČR.
Europe Direct pořádá průměrně 3-4 akce do měsíce (přednášky, semináře, prezentace, výstavy
či soutěže) a zajišťuje informovanost o aktuálním dění v EU (vydává měsíční zpravodaj, distribuuje
tisk, časopisy, publikace, které zpravidla zdarma získává z Evropské komise, a provozuje na školách
informační aktivity, zajišťuje informační stojany atd.). Své služby nabízí v celém Jihočeském kraji.
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Rozsah akcí v jednotlivých letech zůstává zhruba zachován, témata se mění dle aktuálních
požadavků Evropské komise. Nový plán akcí je každoročně schvalován Evropskou komisí. Plán akcí
pro rok 2021 je součástí Přílohy č. 2 tohoto návrhu.
U stávajícího projektu je na základě žádosti od Zastoupení Evropské komise v České republice
možnost prodloužení realizace projektu do 30. 4. 2021, zde předkládaný navazující projekt bude
z důvodu zachování kontinuity fungování střediska Europe Direct realizován od 1. 5. 2021 do 31. 12.
2025.
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České
Budějovice, Nemanická 7 stanovilo na základě rozpočtu celkové způsobilé výdaje projektu „Evropské
informační středisko Europe Direct České Budějovice“ ve výši 7 753 708 Kč, kofinancování projektu
z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 4 272 100 Kč a předfinancování projektu z rozpočtu Jihočeského
kraje ve výši 950 000 Kč.
Dne 30. 6. 2020 zveřejnila Evropská komise Výzvu k podávání návrhů ED-CZ-2020 „Výběr partnerů
k provozování informačních středisek Europe Direct v období 2021-2025 v České republice.“ Lhůta
pro podání žádosti byla do 15. 10. 2020. Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 podalo grantovou žádost v září 2020.
Předpoklad oznámení o udělení grantu a podpisu Zvláštní grantové dohody pro rok 2021 je v průběhu
prvního až druhého čtvrtletí 2021. Realizace projektu je předpokládána od 1. 5. 2021 do 31. 12. 2025,
grantové dohody jsou uzavírány vždy na jeden rok a k podpisu dohod pro následující roky dochází
vždy v průběhu prvního čtvrtletí daného roku.
Paušální roční příspěvek – grant, je dle výzvy stanoven ve výši 30 400 EUR, pouze pro rok 2021 je
grant snížen na 20 267 EUR, jelikož čerpání bude zahájeno 1. května 2021 a bude tak pokrývat
8 měsíců provozu střediska Europe Direct. Zároveň bude pro rok 2021 poskytnut ve formě
jednorázového příspěvku dodatečný grant ve výši 3 200 EUR. Tento dodatečný grant je určen na akci
propagující Europe Direct. Celkově tedy grant činí 145 067 EUR, tj. 3 481 608 Kč.
Celkový grant neslouží k financování veškerých nákladů na činnost středisek Europe Direct, žadatel
musí zajistit dostatečné financování z jiných zdrojů. Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 stanovilo celkové výdaje na
základě rozpočtu a žádá o kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 55 % z celkových
způsobilých výdajů projektu, tj. 4 272 100 Kč (178 004 EUR). V minulém období realizace činilo
kofinancování z rozpočtu JčK 70 % ze způsobilých výdajů projektu. V období 2021-2025 se tedy
poměr kofinancování z rozpočtu JčK snižuje na 55 %, tj. pokles o 15 procentních bodů.
Částka na předfinancování projektu činí 12 % z celkových způsobilých výdajů, tj. 950 000 Kč
(39 583 EUR). O předfinancování je žádáno z důvodu vyplacení grantového příspěvku za příslušný
rok vždy ve druhém čtvrtletí daného roku, přičemž je ale nutné zajistit provoz vždy již od začátku roku.
Výjimkou je rok 2021, kdy je prvním měsícem provozu květen, v tomto roce je také částka
předfinancování oproti dalším letům snížena.
Vzhledem k vyhlášeným pravidlům v rámci tohoto grantu Evropské komise je používanou jednotkou
euro. K přepočtu je použit kurz 24 Kč/EUR, vycházející z tabulky krajské predikce kurzu Kč/EUR,
schválené Zastupitelstvem kraje. Kurzové riziko nese žadatel.
OŠMT prověřil v souladu s čl. 3 směrnice SM/115/ZK možnou míru zapojení vlastních zdrojů
organizace. Uvedená organizace je součástí veřejného vzdělávacího systému a u předloženého
projektu se nejedná o veřejnou podporu.
Finanční nároky a krytí: Celkové požadované prostředky z rozpočtu JčK (ORJ 20) činí 5 222 100 Kč,
z toho kofinancování činí 4 272 100 Kč a předfinancování činí 950 000 Kč.
Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Filip Hudák – OEKO: Souhlasím – z hlediska zajištění rozpočtového
krytí. Je v souladu s připravovaným návrhem rozpočtu JčK a SVR pro následující období.
Materiál byl předložen RK dne 10. 12. 2020 a následně bude předložen ZK dne 17. 12. 2020.
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Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
realizaci projektu „Evropské informační středisko Europe Direct České Budějovice“ a jeho
kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
II. doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) realizaci projektu „Evropské informační středisko Europe Direct České Budějovice“ (žadatel:
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České
Budějovice, Nemanická 7) financovaného z grantu Evropské komise s celkovými způsobilými výdaji ve
výši 7 753 708 Kč, tj. 323 071 EUR,
b) kofinancování projektu „Evropské informační středisko Europe Direct České Budějovice“
Jihočeským krajem ve výši 55 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 4 272 100 Kč (tj.
178 004 EUR), s podmínkou přidělení grantu od Evropské komise, s průběhem čerpání na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 tohoto návrhu,
c) předfinancování projektu „Evropské informační středisko Europe Direct České Budějovice“
Jihočeským krajem ve výši 12 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 950 000 Kč (tj.
39 583 EUR), s podmínkou přidělení grantu od Evropské komise, s průběhem čerpání na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 tohoto návrhu.
Hlasování:
8/0/2
Usnesení bylo přijato.
7. Různé
Paní předsedkyně navrhla další termíny zasedání výboru v souladu se zasedáními ZK během
I. pololetí roku 2021. Výbor by se měl sejít vždy ve středu týden před konáním ZK od 10:00 hod.
v zasedací místnosti OŠMT a to ve dnech 3. 2., 10. 3., 21. 4., 12. 5. a 16. 6. 2021. Členové souhlasili.
Předsedkyně poděkovala přítomným za účast. Další jednání VVVZ se uskuteční ve středu 3. 2. 2020
od 10:00 hod. na KÚ II. Materiály s pozvánkou budou všem včas rozeslány.

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