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 18. 6. 2021
Z Á P I S č. 6
z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje,
které se konalo v zasedací místnosti „Secese“, č. dv. 3.076 na KÚ I
dne 16. 6. 2021 od 10:00 do 11:00 hod.
Přítomni: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Martin Boška, Ing. Miloš Cieslar, Mgr. Šimon Heller,
Mgr. Lucie Korytářová, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Antonín Sekyrka, Ing. Petr Stehlík, Mgr. Markéta
Švadlenová, Mgr. Jusúf Traore, Dis., Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
Omluveni: PaedDr. Jan Klimeš, Mgr. Martin Maršík
Přizváni: Mgr. Pavel Klíma, Ing. Hynek Čížek, Ph.D., Mgr. Vladimír Kuzba, Ing. Radek Lomský, Eva
Soukalová
Jednání zahájila a vedla předsedkyně výboru D. Škodová Parmová. Přítomných 10 členů výboru, výbor
usnášeníschopný. Návrh programu schválen.
Program jednání:
1. Změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2021
2. Rozpočet školství – druhá úprava rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2021
3. Revokace usnesení č. 127/2016/ZK-22 realizace projektu předkládaného do OP ŽP a jeho
kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - Obchodní
akademie, České Budějovice
4. Různé
Bod 1 - Změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2021
V. Kuzba - Ředitel školy požádal o zápis nového místa vzdělávání v obci Besednice, kde v současné
době ZUŠ poskytuje zájmové vzdělávání v budově základní školy. Organizace výuky ZUŠ je tak ovšem
limitována skrze pravidla provozovatele objektu a realizaci vzdělávací činnosti na ZŠ. Rozvrh stávající
výuky ZUŠ se často musí adaptovat provozním možnostem ZŠ (úklid, zabezpečování objektu), výuce ZŠ,
a tak je mnohdy velmi obtížné organizačně výuku zajišťovat, zejména vyskytnou-li se i mimořádná
opatření k výuce a její realizaci, a to zejména na straně ZŠ. Neustálá rotace vyučujících ZUŠ po různých
učebnách ZŠ, jak a kde je zrovna možno výuku realizovat spolu s prostorovými limity ZŠ neumožňují, aby
si pedagogové ZUŠ mohli bezpečně na uvedeném pracovišti ukládat a uchovávat podpůrné studijní
materiály včetně hudebních nástrojů, případně, aby byli i průběžně vybaveni nezbytnými dalšími
technickými a jinými podpůrnými pomůckami pro výuku nebo je měli alespoň k dispozici v dosahu.
Obec Besednice, která je zřizovatelem tamější ZŠ, nabídla ZUŠ k využití místnost v nově
zrekonstruovaném objektu bývalé MŠ (Besednice, Na Kopci 97, 382 81). Uvedený objekt má podle
záměru majitele – provozovatele (obec) z části sloužit od 1. 9. 2021 i vzdělávacím aktivitám ZŠ (odborné
učebny v přízemí) a dalším volnočasovým kulturním aktivitám a aktivitám práce s mládeží (již probíhá
řízení o provedení zápisu objektu do Rejstříku škol a školských zařízení pro potřeby ZŠ). Nabídnutou
místnost by měla v užívání výlučně pouze ZUŠ, která by do ní případně umístila individuální výuku
a individuální výuku realizovanou ve skupině. Ve stávajících prostorách ZŠ (Besednice, Školní 228) by
prozatím zůstala především výuka kolektivního předmětu Hudební nauka, kterou z prostorových
kapacitních důvodů velikosti zamýšlené učebny nelze do této učebny přesunout.
Obec nepožaduje pro nadcházejících pět let za využívání uvedené místnosti žádné nájemné. Výuka ZUŠ
v objektu by byla v tuto chvíli předpokládána pro příští školní rok na tři odpoledne v týdnu.
Obec nabídla základní vybavení učebny na své náklady (podlahová krytina, skříň, stůl) a dále také novou
uzamykatelnou nábytkovou sestavu v sousední místnosti – pro potřeby skladování výukového materiálu
ZUŠ. Učebna je pokryta kabelovým připojením k internetu a ZUŠ by připojení mohla též využívat.
Uvedené změny v prostorové organizaci výuky by tak pomohly zkvalitnit výuku žáků v ZUŠ v obci
Besednice, protože by výrazně zlepšily konkrétní podmínky pro její realizaci. Umožnily by organizovat
rozvrhy vyučování bez dalších externích omezení jiných subjektů. Nelze v tuto chvíli předjímat, ale je
možné, že by v delším časovém výhledu mohl být pro potřeby kolektivní výuky ZUŠ v objektu vyčleněn
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další prostor, který by umožnil přesunout výuku ZUŠ do objektu v plném rozsahu. Aktuálně – minimálně
pro nadcházející školní rok 2021/2022 – to však ještě možné nebude.
Rozšíření míst poskytování vzdělání u ZUŠ v obci Besednice nebude mít vliv do nároku na počet hodin
dle RVP, ani nebude znamenat navýšení nároku na přepočtený počet zaměstnanců.
OŠMT KÚ doporučuje zápis nového místa vzdělávání v obci Besednice do rejstříku škol pro zkvalitnění
podmínek pro výuku žáků v ZUŠ v obci Besednice. Zápis místa vzdělávání bez zvýšení kapacity školy je
v souladu s DZ JčK.
Materiál bude předložen RK dne 1. 7. 2021.
U s n e s e n í č. 26/2021/VVVZ-6
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost právnické osoby vykonávající činnost základní umělecké školy, jejímž zřizovatelem je Jihočeský
kraj, o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2021, předložená v mimořádném termínu;
II. souhlasí
se zápisem změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2021 u právnické osoby:
Základní umělecká škola F. Pišingera, Trhové Sviny, IČO 60076534
- zápis místa vzdělávání na adrese: Na Kopci 97, 382 81 Besednice.
10/0/0
Bod 2 - Rozpočet školství – druhá úprava rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2021
R. Lomský:
A. Úprava rozpisu rozpočtu na základě výkazů R44-99 – podpůrná opatření
Dle čl. VII směrnice je krajský úřad povinen rozepsat finanční prostředky na přímé výdaje a ONIV
ze státního rozpočtu na podpůrná opatření podle § 16 školského zákona, která uvedou školy a školská
zařízení ve Výkazu R44-99 v průběhu kalendářního roku v případě, že na ně požadují finanční
prostředky. Dále krajský úřad plní i informační funkci, tedy v pravidelných měsíčných intervalech zasílá
jednotlivým dotčeným školám a školským zařízením informační dopis ohledně vykázaných podpůrných
opatření, ve kterém avizuje školám strukturu a počet podpůrných opatření za vykazovací období
a příslušnou částku v Kč, která bude škole přiznána v nejbližší úpravě rozpisu rozpočtu přímých výdajů.
Tab. 1 – Úprava rozpočtu přímých výdajů dle Výkazu R44-99 za měsíc březen a za měsíc duben v roce 2021

Závazný ukazatel
NIV
MP
Měsíc v roce
2021

celkem
v Kč

Orientační ukazatele
Odvody
ONIV

platy
v Kč

pojistné
v Kč

FKSP
v Kč

v Kč

Závazný
ukazatel –
Počet
pracovníků
v úvazcích

březen

2 120 397

1 507 840

509 650

30 157

72 750

4,3208

duben

-880 389

-685 117

-231 570

-13 702

50 000

-1,8486

B. Úpravy na návrhy obcí s rozšířenou působnostní a krajského úřadu
Dle čl. VIII směrnice ve kterém se mimo jiné uvádí, že na návrh právnické osoby zřizované obcí,
svazkem obcí nebo krajem, která považuje rozpis přímých výdajů za nepostačující k zajištění nezbytných
potřeb vyplývajících z právních předpisů a rámcových vzdělávacích programů, popřípadě schválených
učebních dokumentů, projedná obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo krajský úřad s touto
právnickou osobou podklady předložené právnickou osobou obecnímu úřad obce s rozšířenou
působností nebo krajskému úřadu v termínech stanovených krajským úřadem. Termíny projednání byly
zveřejněny na webových stránkách krajského úřadu dne 26. 2. 2021.
C. Převody mezi závaznými a orientačními ukazateli
Dne 21. 4. 2021 provedlo MŚMT 1. úpravu rozpočtu v roce 2021 pro RgŠ ve správě územních
samosprávných celků. Tuto úpravu reflektuje krajský úřad v této úpravě rozpisu rozpočtu pro jednotlivé
školy a školská zařízení. Krajský úřad dále vyzval školy a školská zařízení, aby si požádaly o další úpravu
závazných i orientačních ukazatelů v měsíci květnu v roce 2021. Krajský úřad postupuje při úpravách
závazných i orientačních ukazatelů dle čl. VI směrnice.
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Tab. 2 – Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v Jihočeském kraji k 10. 6. 2021

Závazný ukazatel
NIV

MP

celkem

platy

OON

Zřizovatel

v Kč

v Kč

v Kč

Kraj

3 602 438 658

2 584 118 670

31 933 484

Obec

6 648 084 794

4 762 894 423

19 320 397

41 827 598

30 283 760

508 742

10 292 351 050

7 377 296 853

51 762 623

Rezerva
Celkem 2021

Tab. 2 – Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v Jihočeském kraji k 10. 6. 2021 pokračování

Závazný
ukazatel

Orientační ukazatele
Odvody

Zřizovatel

ONIV

pojistné

FKSP

v Kč

v Kč

počet
zaměstnanců
v Kč

Kraj

884 225 628

51 682 373

50 478 503

5 224,1334

Obec

1 616 388 609

95 257 889

154 223 476

10 640,4490

10 407 671

606 069

21 356

76,3576

2 511 021 908

147 546 331

204 723 335

15 940,9400

Rezerva
Celkem 2021

U s n e s e n í č. 27/2021/VVVZ-6
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí druhou úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství
Jihočeského kraje na rok 2021 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.
10/0/0
L. Korytářová – příchod 10:15 hod.
Bod 3 – Revokace usnesení č. 127/2016/ZK-22 realizace projektu předkládaného do OP ŽP a jeho
kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - Obchodní
akademie, České Budějovice
H. Čížek - Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo usnesením č. 127/2016/ZK-22 ze dne 7. 4. 2016
realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti OA České Budějovice“ (žadatel: Obchodní akademie,
České Budějovice, Husova 1) a podání žádosti o podporu do OPŽP s celkovými výdaji ve výši
12 700 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 10 700 000 Kč, kofinancování projektu
Jihočeským krajem ve výši ve výši 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 6 420 000 Kč
a financování nezpůsobilých výdajů projektu Jihočeským krajem ve výši 2 000 000 Kč s podmínkou
přidělení dotace z OPŽP. Předpokládané financování z rozpočtu JčK tedy činilo celkem
8 420 000 Kč, předpokládaná dotace z OPŽP činila celkem 4 280 000 Kč, tj. 33,70 %.
V období mezi schválením usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 127/2016/ZK-22 ze dne
7. 4. 2016 a podáním žádosti do 121. výzvy došlo ke změně podmínek OPŽP, kdy požadavek na zahrnutí
vzduchotechniky do budov určených pro vzdělávání zůstal i nadále pro žadatele v oblasti vzdělávání
povinností. V rámci výzvy OPŽP bylo možné podat oddělený projekt na snížení energetické náročnosti
a samostatně na vzduchotechniku, kde dotace činí 70 %. V případě rozdělení projektových žádostí se
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jednalo o administrativní úkon, který nevyžadoval žádné nové stavební dokumentace, ale v konečném
důsledku umožnil čerpat dotaci na povinné zavedení vzduchotechniky ve výši 70 % ze způsobilých
výdajů.
Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 v současné době realizuje projekty s registračním
číslem CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012227 (Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie)
a CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011056 (Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie
- VZT) a má vydáno tzv. druhé Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD II), které upravuje částky po
vysoutěžení zhotovitele stavby.
Pravidla administrace projektů OPŽP určují, že po ukončení soutěže na zhotovitele stavby dojde k vydání
tzv. druhého RoPD, které upřesní výši způsobilých a nezpůsobilých výdajů každého projektu.
Konečná struktura výdajů stanovená v RoPD II je následující:
Projekt Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie:
•
celkové výdaje projektu:
12 327 974,89 Kč
o
způsobilé výdaje:
10 622 286,99 Kč
o
nezpůsobilé výdaje:
1 705 687,90 Kč
Finanční krytí (12 327 974,89 Kč):
•
dotace (40 % způsobilých výdajů):
4 248 914,79 Kč
•
vlastní zdroje kofinancování (JčK):
6 373 372,20 Kč
•
vlastní zdroje nezpůsobilé (JčK):
1 167 235,67 Kč
•
vlastní zdroje nezpůsobilé (FRŠ):
538 452,23 Kč
Projekt Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie - VZT:
•
celkové výdaje projektu:
2 932 119,19 Kč
o
způsobilé výdaje:
2 931 307,10 Kč
o
nezpůsobilé výdaje:
812,09 Kč
Finanční krytí (2 932 119,19 Kč):
•
dotace (70 % způsobilých výdajů):
2 051 914,97 Kč
•
vlastní zdroje kofinancování (JčK):
879 392,13 Kč
•
vlastní zdroje nezpůsobilé (škola):
812,09 Kč
Celková částka za oba projekty dle RoPD II činí 15 260 094,08 Kč. Celková výše z rozpočtu JčK
v usnesení se nemění a zůstává 8 420 000 Kč (kofinancování 7 252 764,33 Kč + nezpůsobilé výdaje
1 167 235,67 Kč). Dotace je vyšší oproti původnímu předpokladu o 2 020 829,76 Kč (nově činí
6 300 829,76 Kč), podíl dotace na celkových výdajích projektu se zvýšil na 41,29 %.
Nezpůsobilé náklady projektu jsou tvořeny částkou přesahující limit způsobilosti výdajů na přímé
investiční náklady u zateplení a stínící techniky s ručním elektronickým ovládáním, dále jsou tvořeny
částkou přesahující limit způsobilosti výdajů na manažerské řízení projektu, zpracování PD
a energetického posudku.
Vzhledem k tomu, že došlo ke změně struktury mezi způsobilými a nezpůsobilými výdaji, je potřeba
změnit příslušné usnesení ZK, aby částky v něm uvedené odpovídaly skutečnosti.
Stavební práce provádí firma PRADAST, spol. s r.o. s celkovými náklady ve výši 11 686 868 Kč bez
DPH, tj. 14 141 110,28 Kč s DPH. Součástí podmínek Smlouvy o dílo je povinnost oddělené fakturace
pro jednotlivé projekty. Zbylé výdaje do celkové částky 15 260 094,08 Kč za oba projekty činí stavební
projektová dokumentace, zpracování a podání žádosti do OPŽP a další související posouzení
požadovaná ze strany OPŽP včetně autorského dozoru a BOZP.
OŠMT navrhuje schválit výše uvedenou změnu ve struktuře financování projektu, následně budou
uzavřeny smlouvy o kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektů.
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.
Usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 127/2016/ZK-22 ze dne 7. 4. 2016
Název bodu: Realizace projektu předkládaného do OP ŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů
z rozpočtu Jihočeského kraje - Obchodní akademie, České Budějovice
Usnesení č. 127/2016/ZK-22
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
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schvaluje
1. realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti OA České Budějovice“ (žadatel: Obchodní akademie, České Budějovice,
Husova 1) a podání žádosti o podporu do Operačního programu Životní prostředí s celkovými výdaji ve výši 12 700 000 Kč, z toho
s celkovými způsobilými výdaji ve výši 10 700 000,00 Kč,
2. kofinancování projektu „Snížení energetické náročnosti OA České Budějovice“ Jihočeským krajem ve výši 60 %
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 6 420 000,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní
prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 132/ZK/16,
3. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Snížení energetické náročnosti OA České Budějovice“ z rozpočtu Jihočeského kraje
ve výši 2 000 000,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře
evropského projektu dle přílohy mat. č. 132/ZK/16;
ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení.
T: duben 2016

Celkové požadované prostředky z rozpočtu JčK (ORJ 20) činí 8 420 000 Kč, z toho kofinancování činí
7 252 764,33 Kč a nezpůsobilé výdaje 1 167 235,67 Kč.
Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Michaela Zárubová (OEKO) - Souhlasím s návrhem.
Materiál byl předložen k projednání v RK dne 10. 6. 2021 a následně bude předložen ZK dne 24. 6. 2021.
U s n e s e n í č. 28/2021/VVVZ-6
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit usnesení č. 127/2016/ZK-22 ze dne 7. 4. 2016 ve věci „Realizace projektu předkládaného do OP
ŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – Obchodní
akademie, České Budějovice“,
2. schválit
a) realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie“ (žadatel: Obchodní
akademie, České Budějovice, Husova 1) z Operačního programu Životní prostředí s celkovými výdaji ve
výši 12 327 974,89 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 10 622 286,99 Kč,
b) realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie - VZT“ (žadatel:
Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1) z Operačního programu Životní prostředí s celkovými
výdaji ve výši 2 932 119,19 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 2 931 307,10 Kč,
c) kofinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie“ Jihočeským
krajem ve výši 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 6 373 372,20 Kč, s podmínkou přidělení
dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
d) kofinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie - VZT“
Jihočeským krajem ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 879 392,13 Kč, s podmínkou
přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského
projektu dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
e) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní
akademie“ Jihočeským krajem v celkové výši 1 167 235,67 Kč, s podmínkou přidělení dotace
z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle
přílohy č. 1 tohoto materiálu.
11/0/0
Bod 4 - Různé
Výbor projednal návrh nového jednacího řádu výborů Zastupitelstva Jihočeského kraje a byly vzneseny
určité připomínky.
Na podnět Š. Hellera bylo rozhodnuto zařadit do příštího jednání VVVZ bod týkající se podpory NFO.
V. Vojtko podal informaci o společném jednání Rady Jihočeského kraje a Rady města České Budějovice
konaném dne 15. 6., na kterém se mj. řešila i finální dohoda ve věci pozemků týkající se speciální školy
v Dlouhé ul. v Č. Budějovicích.
Předsedkyně D. Škodová Parmová poděkovala za iniciativu a aktivní účast.
Materiály s pozvánkou na příští jednání budou včas rozeslány.
Jednání bylo ukončeno v 11:00 hod.
Zapsala: Petra Schinková, tajemnice
Ověřila: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, předsedkyně
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