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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 14. 12. 2021 

 
 

Z Á P I S  č. 9 
 

z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje,  
které se konalo prezenčně/videokonferenčně v Kruhovém sále, č. dv. 2.010, na KÚ I 

dne 8. 12. 2021 od 10:10 do 11:20 hod. 
 
Přítomni: prezenčně doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Mgr. Lucie Korytářová, RNDr. Jana 
Krejsová, Ing. Martin Maršík, Ph.D., Mgr. Antonín Sekyrka, Mgr. Petr Stehlík, PhDr. Markéta Švadlenová; 
videokonferenčně - Martin Boška, Ing. Miloš Cieslar, Mgr. Jusúf Traore, Dis., Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. 
Omluveni:, Mgr. Šimon Heller, PaedDr. Jan Klimeš 
Přizváni: Mgr. Pavel Klíma, Ing. Hana Šímová, Mgr. Radek Lomský, Eva Soukalová 
 
Jednání zahájila a vedla předsedkyně výboru D. Škodová Parmová. Přítomných 11 členů výboru, výbor 
usnášeníschopný. Návrh programu schválen. 
 
Program jednání:  

1. Revokace usnesení č. 282/2019/ZK-23 realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho 
kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - ZŠ Vodňany  

2. Rozpočet školství - čtvrtá úprava rozpisu rozpočtu  
3. Rozpočet školství - pátá úprava rozpisu rozpočtu 
4. Rozpočet školství - šestá úprava rozpisu rozpočtu   
5. Povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků pro krajem zřizované školy   
6. Žádost o prodloužení termínu realizace projektu SK Dynamo ČB akademie, z.s. 
7. Žádost o poskytnutí individuální dotace Nadačního fondu na podporu fotbalové mládeže 

Jihočeského kraje 
8. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na rok 2022 
9. Různé (Navýšení kapacity Mateřské školy České Budějovice, Preslova 592/2) 

 
Bod  1 -  Revokace usnesení č. 282/2019/ZK-23 realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho 
kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - ZŠ Vodňany  
H. Šímová: Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo usnesením č. 282/2019/ZK-23 ze dne 19. 9. 2019 
realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti ZŠ Vodňany“ (žadatel: Základní škola, Vodňany, nám. 
5. května 104) a podání žádosti o podporu do OPŽP s celkovými výdaji ve výši 9 500 000 Kč, z toho 
s celkovými způsobilými výdaji ve výši 8 500 000 Kč, kofinancování projektu Jihočeským krajem ve výši ve 
výši 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 5 100 000 Kč a financování nezpůsobilých výdajů 
projektu Jihočeským krajem ve výši 1 000 000 Kč s podmínkou přidělení dotace z OPŽP. Předpokládané 
financování z rozpočtu JčK tedy činilo celkem 6 100 000 Kč, předpokládaná dotace z OPŽP činila 
celkem 3 400 000 Kč, tj. 35,79 %. 
 
V období mezi schválením usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 282/2019/ZK-23 ze dne 
19. 9. 2019 a podáním žádosti do 146. 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 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. 
 
Základní škola, Vodňany, nám. 5. května 104 v současné době realizuje projekty 5.1a - Zateplení budovy, 
výměna okenních konstrukcí, realizace systému nucené výměny vzduchu s rekuperací a 5.1b - Zateplení 
budovy, výměna okenních konstrukcí, realizace systému nucené výměny vzduchu s rekuperací 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.  
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Celková částka za oba projekty dle RoPD II činí 12 473 298,58 Kč. Celková výše z rozpočtu JčK 
v usnesení se snižuje o 455 987,70 Kč na částku 5 644 012,30 Kč (kofinancování 5 301 265,84 Kč + 
nezpůsobilé výdaje 342 746,46 Kč). Dotace je vyšší oproti původnímu předpokladu o 3 429 286,28 Kč 
(nově činí 6 829 286,28 Kč), podíl dotace na celkových výdajích projektu se zvýšil na 54,75 %. 
 
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 s celkovými náklady ve výši 9 615 511,22 Kč bez DPH, tj. 11 634 768,58 Kč s DPH. 
Součástí podmínek Smlouvy o dílo je povinnost oddělené fakturace pro jednotlivé projekty. Zbylé výdaje do 
celkové částky 12 473 298,58 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. 
 
U s n e s e n í  č. 40/2021/VVVZ-9 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje 
1. zrušit usnesení č. 282/2019/ZK-23 ze dne 19. 9. 2019 ve věci „Realizace projektu předkládaného do 
OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – Základní 
škola Vodňany“, 
2. schválit 
a) realizaci projektu „5.1a Zateplení budovy, výměna okenních konstrukcí, realizace systému nucené 
výměny vzduchu s rekuperací“ (žadatel: Základní škola, Vodňany, nám. 5. května 104) z Operačního 
programu Životní prostředí s celkovými výdaji ve výši 8 540 575,65 Kč, z toho s celkovými způsobilými 
výdaji ve výši 8 310 501,00 Kč, 
b) realizaci projektu „5.1b Zateplení budovy, výměna okenních konstrukcí, realizace systému nucené 
výměny vzduchu s rekuperací“ (žadatel: Základní škola, Vodňany, nám. 5. května 104) z Operačního 
programu Životní prostředí s celkovými výdaji ve výši 3 932 722,93 Kč, z toho s celkovými způsobilými 
výdaji ve výši 3 820 051,12 Kč, 
c) kofinancování projektu „5.1a Zateplení budovy, výměna okenních konstrukcí, realizace systému nucené 
výměny vzduchu s rekuperací“ Jihočeským krajem ve výši 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu, 
tj. 4 155 250,50 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na 
základě Formuláře evropského projektu, 
d) kofinancování projektu „5.1b Zateplení budovy, výměna okenních konstrukcí, realizace systému nucené 
výměny vzduchu s rekuperací“ Jihočeským krajem ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu, 
tj. 1 146 015,34 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na 
základě Formuláře evropského projektu, 
e) financování nezpůsobilých výdajů projektu „5.1a Zateplení budovy, výměna okenních konstrukcí, 
realizace systému nucené výměny vzduchu s rekuperací“ Jihočeským krajem v celkové výši 
230 074,65 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na 
základě Formuláře evropského projektu, 
f) financování nezpůsobilých výdajů projektu „5.1b Zateplení budovy, výměna okenních konstrukcí, 
realizace systému nucené výměny vzduchu s rekuperací“ Jihočeským krajem v celkové výši 
112 671,81 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na 
základě Formuláře evropského projektu. 
11/0/0 
 
Bod 2 - Rozpočet školství - čtvrtá úprava rozpisu rozpočtu 
R. Lomský: 
Tab. 1 – Úprava rozpočtu přímých výdajů dle Výkazu R44-99 za měsíce červenec až září v roce 2021 

  Závazný ukazatel Orientační ukazatele Závazný 
ukazatel – 

Počet 
pracovníků 

Měsíc v roce 2021 

NIV MP Odvody ONIV 

celkem 
 

pojistné FKSP   platy 

v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v úvazcích 

červenec -984 983 -727 159 -245 780 -14 544 2 500 -2,1411 

srpen 6 564 729 4 407 348 1 489 684 88 147 579 550 13,4515 

září 5 040 083 3 455 615 1 167 996 69 112 347 360 10,2262 



3 

 

 
Tab. 2 – Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v Jihočeském kraji k 11. 11. 2021 

  Závazný ukazatel 

Zřizovatel 

NIV MP 

celkem 

    

platy OON 

v Kč v Kč v Kč 

Kraj 3 633 899 956 2 607 117 410 32 927 398 

Obec 6 710 415 251 4 793 810 413 35 723 764 

Rezerva 12 409 391 6 271 942 48 728 

Celkem 2021 10 356 724 598 7 407 199 765 68 699 890 

 
Tab. 2 – Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v Jihočeském kraji k 11. 11. 2021 pokračování 

 
 
 

Zřizovatel 

Orientační ukazatele Závazný ukazatel 

Odvody ONIV  

pojistné FKSP  počet zaměstnanců 

v Kč v Kč v Kč  

Kraj 891 869 662 52 142 348 49 843 138 5 264,1848 

Obec 1 627 664 039 95 876 208 157 340 827 10 692,3966 

Rezerva 2 136 196 125 833 3 826 692 39,0686 

Celkem 2021 
2 521 669 897 148 144 389 211 010 657 15 995,6500 

 
U s n e s e n í  č. 41/2021/VVVZ-9 
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 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. 
11/0/0 
 
Bod 3 - Rozpočet školství - pátá úprava rozpisu rozpočtu 
R. Lomský: 
Tab. 1 – Úprava rozpočtu přímých výdajů dle Výkazu R44-99 za měsíc říjen v roce 2021 

  Závazný ukazatel Orientační ukazatele Závazný 
ukazatel – 

Počet 
pracovníků 

Měsíc v roce 
2021 

NIV MP Odvody ONIV 

celkem 

 

pojistné FKSP   platy 

v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v úvazcích 

říjen 1 539 204 877 249 296 510 17 545 347 900 2,4163 

 
Tab. 2 – Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v Jihočeském kraji k 2. 12. 2021 

  Závazný ukazatel 

Zřizovatel 

NIV MP 

celkem 

    

platy OON 

v Kč v Kč v Kč 

Kraj 3 638 871 204 2 609 435 599 33 100 725 

Obec 6 717 853 394 4 797 764 166 35 599 165 

Rezerva 0 0 0 

Celkem 2021 10 356 724 598 7 407 199 765 68 699 890 
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Tab. 2 – Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v Jihočeském kraji k 2. 12. 2021 pokračování 

 
 
 

Zřizovatel 

Orientační ukazatele Závazný ukazatel 

Odvody ONIV   

pojistné FKSP   
 počet 

zaměstnanců 

v Kč v Kč v Kč   

Kraj 892 711 792 52 188 712 51 434 376 5 264,9665 

Obec 1 628 958 105 95 955 677 159 576 281 10 695,5460 

Rezerva 0 0 0 35,1375 

Celkem 2021 2 521 669 897 148 144 389 211 010 657 15 995,6500 

 

 

U s n e s e n í  č. 42/2021/VVVZ-9 
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 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. 
11/0/0 
 
Bod 4 - Rozpočet školství - šestá úprava rozpisu rozpočtu   
R. Lomský: 
Tab. 2 – Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v Jihočeském kraji k 14. 12. 2021 

  Závazný ukazatel 

Zřizovatel 

NIV MP 

celkem 

    

platy OON 

v Kč v Kč v Kč 

Kraj 3 638 871 204 2 609 435 599 33 100 725 

Obec 6 717 853 394 4 797 764 166 35 599 165 

Rezerva 0 0 0 

Celkem 2021 10 356 724 598 7 407 199 765 68 699 890 

Tab. 2 – Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v Jihočeském kraji k 14. 12. 2021 pokračování 

 
 
 

Zřizovatel 

Orientační ukazatele Závazný ukazatel 

Odvody ONIV   

pojistné FKSP   
 počet 

zaměstnanců 

v Kč v Kč v Kč   

Kraj 892 711 792 52 188 712 51 434 376 5 264,9665 

Obec 1 628 958 105 95 955 677 159 576 281 10 695,5460 

Rezerva 0 0 0 35,1375 

Celkem 2021 2 521 669 897 148 144 389 211 010 657 15 995,6500 

 

 
U s n e s e n í  č. 43/2021/VVVZ-9 
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 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. 
11/0/0 
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Bod 5 - Povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků pro krajem zřizované školy   
H. Šímová: Rozhodování o povolení výjimky z nejnižšího počtu dětí, žáků nebo studentů stanoveného 
prováděcím právním předpisem nebo školským zákonem je uvedené v kompetenci zastupitelstva kraje, 
neboť povolení této výjimky znamená zvýšené finanční nároky na rozpočet kraje. 

Příslušným prováděcím předpisem je v případě střední školy vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním 
vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů. Z ustanovení § 2 odst. 3 této 
vyhlášky vyplývá, že nejnižší průměrný počet žáků ve třídě střední školy činí 17 žáků.  
Ve výkazu M8 o střední škole k 30. 9. 2021, tedy pro rozpočet na rok 2022 bylo vykázáno ve střední škole,  
1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86, IČO: 75050081 vykazuje 

dle výkazu M8 203 žáků ve 12 třídách denního studia, tj. průměr 16,91 žáka/třída. 
2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 865, IČO: 00073130,  
     dle výkazu M8 80 žáků v 6 třídách denního studia, tj. průměr 13,33 žáka/třída.  
 
Prostředky potřebné k zabezpečení výuky na období od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022 nad rozpočet stanovený 
dle § 161 až § 162 školského zákona pro střední školu v rámci organizace jsou vyčísleny jako nulová 
položka.  Konstrukce § 23 odst. 4. školského zákona v podstatně nepočítá se současným systémem 
financování regionálního školství, protože obě školy mají zabezpečený rozpočet na přímé výdaje, i když 
nemají v souladu s prováděcím předpisem naplněné třídy. Tedy PHmax (= maximální počet proplacených 
hodin výuky z MŠMT na základě počtu žáků) je vyšší než PHškoly (=počet úvazků pedagogických 
pracovníků v hodinách potřebných k zabezpečení výuky), tím pádem jsou školy v plném rozsahu 
financovány z MŠMT, resp. školní vzdělávací programy a není potřeba doplatek zřizovatele.  
 
V souladu s § 23 odst. 4 školského zákona je zřizovatel připraven hradit případný nedostatek finančních 
prostředků z provozní rezervy z prostředků určených pro příspěvkové organizace, který je alokován 
v rozpočtu na rok 2022 pro OŠMT. 
 
Tabulka 1 - Rozpočet mzdových prostředků 2021 
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Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště, Hněvkovice 865 

26,3057 12 124 697 45 000 3 552 
 

48 552 3 942 000 

Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 
86 

35,4321 16 319 492 450 000 11 396 
 

461 396 8 453 000 

 
Tabulka 2 - Přehled žáků k 30. 9. 2021 

SOŠ a SOU, Hněvkovice 865  Počet žáků 

Kód oboru Název oboru 2021 

29-54-H/01 Cukrář 11 

33-56-H/01 Truhlář 7 

41-51-H/01 Zemědělec-farmář 7 

41-54-H/01 Podkovář a zeměd. kovář 7 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 28 

64-41-L/51 Podnikání 20 

 Celkem žáků (6 tříd) 80 

 Počet žáků na 1 třídu 13,33 

Tabulka 3 - Přehled žáků po ročnících k 30. 9. 2021 

SOŠ a SOU, Hněvkovice 865 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem 

počet žáků 35 31 14 80 

Tabulka 4 - Přehled žáků k 30. 9. 2021 

SOŠ a SOU Kaplice, Pohorská 86   Počet žáků 

Kód oboru Název oboru 2021 

68-42-L/51 Bezpečnostní služby 30 

63-41 M/02 Obchodní akademie 71 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 39 

23-51-H/01 Strojní mechanik 7 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 21 

66-53-H/01 Operátor skladování 5 

23-68 H/01 Mechanik opravář mot. voz. 30 

  Celkem žáků (12 tříd) 203 

 Počet žáků na 1 třídu 16,91 

Tabulka 5 - Přehled žáků po ročnících k 30. 9. 2021 

SOŠ a SOU Kaplice, Pohorská 86 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem 

počet žáků 67 72 44 20 203 
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P. Klíma – dnes budeme jednat s vedením školy v Hněvkovicích o dalším postupu 
M. Švadlenová – podpora regionální škol je mimořádně důležitá 
P. Klíma – kaplická škola si zaslouží naši podporu, hněvkovické škole bychom měli dát šanci a podněcovat 
její vedení k větší aktivitě (žáci jim ubývají) 
D. Škodová Parmová – bylo by škoda tuto školu ztratit, ve svém mikroregionu má své místo 
M. Maršík – měli bychom být opatrní v povolování dalších škol v Č. Budějovicích, abychom „neodčerpávali 
děti z regionů“ 
 
U s n e s e n í  č. 44/2021/VVVZ-9 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje  
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí  
I. informaci o počtu žáků ve škole: 
a) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86, IČO: 75050081 
b) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 865, IČO: 00073130 
dle důvodové zprávy návrhu č. 419/ZK/21; 
II. schválit 
výjimku z nejnižšího počtu žáků střední školy v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského 

zákona. 
a) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86, IČO: 75050081 
b) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 865, IČO: 00073130. 
11/0/0 
 
Bod 6 - Žádost o prodloužení termínu realizace projektu SK Dynamo ČB akademie, z.s. 
Usnesením č. 279/2019/ZK-23 ze dne 19. 9. 2019 schválilo zastupitelstva kraje: 
„poskytnutí individuální dotace ve výši 50 % celkových prokázaných uznatelných výdajů, max. však do 
výše 3 000 000 Kč, žadateli SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s., Střelecký ostrov 27/3, 370 01 
České Budějovice, IČO 47234199, na „Vypracování kompletní projektové dokumentace na výstavbu 
Sportovního centra mládeže Složiště“, termín dosažení účelu dotace 31. 12. 2020, a uvolnění 
prostředků z rozpočtové rezervy kraje na vyplacení individuální dotace.“ 
 
Usnesením č. 39/2020/ZK-3 ze dne 17. 12. 2020 schválilo zastupitelstvo kraje:  
„žádost příjemce dotace SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s., Střelecký ostrov 27/3, 370 01 
České Budějovice, IČO 47234199, o prodloužení termínu realizace projektu „Vypracování kompletní 
projektové dokumentace na výstavbu Sportovního centra mládeže Složiště“, s termínem dosažení účelu 
dotace do 31. 10. 2021 a termínem podání závěrečné zprávy a vyúčtování projektu do 30. 11. 2021, 
a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 377/ZK/20.“ 
 
Dne 24. 9. 2021 obdržel OŠMT od předsedy správní rady SK Dynamo ČB akademie, z.s., JUDr. Vladimíra 
Koubka, žádost o prodloužení lhůty pro zpracování projektové dokumentace výstavby Sportovního centra 
mládeže Složiště, a to z upraveného termínu 31. 10. 2021 na termín 30. 6. 2022.  
 
Zdůvodnění žádosti o druhé prodloužení termínu realizace projektu: 
1.3. 2021 – ČEVAK, a.s. vydal zamítavé stanovisko k návrhu řešení dostavby areálu (špatný stav 

stávající kanalizační sítě, která neumožňuje uskutečnit navrhované navýšení odváděných 
splaškových odpadních vod). 

21. 4. 2021 – proběhlo jednání mezi zástupci ČEVAK, SK Dynamo, magistrátem města České 
Budějovice a investorem stavby bytových domů v ul. Krokova, při kterém byla nalezena 
shoda v řešení prodloužením kanalizace v ulici Krokova do areálu Složiště s tím, že 
projektantka bytových domů připraví návrh na prodloužení kanalizace bytového domu (k 
řešení splaškové kanalizace a prodloužení vodovodního řadu pro stavbu bytového domu 
v ul. Krokova vydal ČEVAK souhlasné stanovisko 17. 7. 2020). 
Následně bylo zahájeno zpracování dokumentace dle předběžně dojednaného řešení 
vodohospodářských sítí pro areál Složiště a bytový dům v ul. Krokova. 

 
Předběžný harmonogram nových termínů: 
do 31. 3. 2022   –  dokumentace pro provedení stavby a žádost o stavební povolení 
do 15. 6. 2022   – vydání stavebního povolení 
 
Součástí žádosti o prodloužení termínu realizace je i vyjádření společnosti AGP-nova s.r.o. k zamítavému 
stanovisku ČEVAK a následnému postupu řešení, se kterou má SK Dynamo České Budějovice uzavřenu 
smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace na výstavbu SCM Složiště. 
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Na základě závěru Porady vedení ze dne 4. 10. 2021 proběhla jednání s předsedou představenstva SK 
Dynamo ČB akademie, z.s., JUDr. Vladimírem Koubkem, ohledně dohody nad navrhovanými podmínkami 
pro uzavření dodatku č. 2 smlouvy, na základě kterých kraj požaduje záruku realizace samotné investiční 
výstavby.  
JUDr. Vladimír Koubek svým stanoviskem ze dne 16. 11. 2021 nesouhlasí s rozšířenými 
podmínkami návrhu dodatku č. 2 smlouvy z důvodu, že nově požadované závazky o nastolení 
budoucího investičního rozvrhu účasti na této investici a stejně tak její zatermínování vysoce přesahují 
rámec a účel, pro který smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena, a žádá o uzavření dodatku č. 2, 
jehož předmětem bude pouze prodloužení termínu pro vypracování kompletní projektové 
dokumentace do 30. 6. 2022 a doložení vyúčtování do 31. 7. 2022 v obdobném znění, jak byl uzavřen 
dodatek č. 1 smlouvy ze dne 5. 1. 2021. 
 
Výše uvedené stanovisko JUDr. Vladimíra Koubka projednala Porada vedení JčK dne 22. 11. 2021 s tím, 
že doporučuje radě a zastupitelstvu kraje neschválit prodloužení termínu realizace projektu  
a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě, jehož předmětem by bylo pouze prodloužení termínu realizace 
projektu do 30. 6. 2022 a termínu pro doložení závěrečné zprávy a vyúčtování dotace do 31. 7. 2022 bez 
záruk zajištění financování samotného projektu. Bez této záruky není postaveno najisto, že k realizaci 
projektu v budoucnu dojde a že za současné situace budou finanční prostředky poskytnuté Jihočeským 
krajem využity smysluplně. 
 
Závěr: 

• Z výše popsaného průběhu projednání podmínek dodatku č. 2 vyplývá, že SK Dynamo ČB akademie, 
z.s. nechce přistoupit na dodatečné podmínky definované v dodatku č. 2 v podobě 
spolufinancování ve výši 30% celkových nákladů na realizaci samotné investiční akce 
a termínové zasmluvnění samotné realizace výstavby, neboť tyto přesahují rámec a účel, 
pro který byla původní smlouva o poskytnutí dotace uzavřena (blíže viz e-mailové sdělení JUDr. 
Vladimíra Koubka ze dne 16. 11. 2021 na výše uvedené podmínky dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí 
dotace č. SDO/OSMT/140/19 uzavřené dne 1. 10. 2019 ve znění dodatku č. 1). 

• SK Dynamo ČB akademie, z.s. je připraveno uzavřít dodatek č. 2 smlouvy, jehož předmětem 
bude pouze prodloužení termínu pro vypracování kompletní projektové dokumentace do 
30. 6. 2022 a termínem pro vyúčtování do 31. 7. 2022. 

• Projednání žádosti o prodloužení termínu a schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí 
dotace je v kompetenci orgánu kraje, který rozhodl o schválení poskytnutí dotace a uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace, tj. zastupitelstvo kraje. 

• Jedná se již o druhou žádost o prodloužení termínu, přičemž podle původního termínu měla být 
projektová dokumentace do fáze dokumentace pro zadání a provedení stavby včetně zajištění vydání 
rozhodnutí a umístění stavby a stavebního povolení hotova do 31. 12. 2020. Současně k datu podání 
druhé žádosti o prodloužení není jasný způsob financování následné výstavby ani její finanční krytí, 
kdy podle stanoviska projektanta AGP-nova z 11. 11. 2020 činí odhad investičních nákladů 355 mil. 
Kč vč. DPH (oproti předpokládaným 150 mil. Kč vč. DPH), přičemž snahou Jihočeského kraje je 
efektivně vynakládat veřejné prostředky pro rozvoj vlastního území s faktickou realizací investičních 
záměrů.  

• Schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace je proto nanejvýš vhodné podmínit 
závazkem SK Dynama ČB akademie, z.s. zahájit realizaci stavby nejpozději do 31. 12. 2025 a ukončit 
do 31. 12. 2026, a současně závazkem spolufinancování ve výši 30 % z vlastních zdrojů SK Dynama 
ČB a soukromých zdrojů (do tohoto spolufinancování nelze zahrnout financování z veřejných 
prostředků).  

• V případě, že zastupitelstvo kraje neschválí druhou žádost o prodloužení termínu pro zpracování 
projektové dokumentace výstavby Sportovního centra mládeže Složiště, a to z upraveného termínu 
31. 10. 2021 na termín 30. 6. 2022 je příjemce dotace povinen předložit Jihočeskému kraji 
prostřednictvím odboru školství, mládeže a tělovýchovy závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace 
(termín pro předložení je dle dodatku č. 1 smlouvy 30. 11. 2021). V rámci předloženého vyúčtování 
bude posouzeno plnění účelu dotace a uznatelnost předložených výdajů. 

• V případě, že nebudou doloženy a uznány výdaje ve výši schválené dotace, bude příjemce 
vyzván k vrácení nespotřebované části dotace či informován o tom, že zbývající část dotace 
nebude vyplacena. Pokud by příjemce dotace nedodržel podmínky výzvy, bude s ním zahájeno 
řízení pro porušení rozpočtové kázně. 

 



8 

 

Stejnou žádost o prodloužení termínu předkládá SK Dynamo ČB akademie, z.s. i Statutárnímu městu 
České Budějovice, které schválilo poskytnutí dotace ve výši 50 % skutečných celkových nákladů na 
projektovou dokumentaci. Statutární město České Budějovice požádalo Jihočeský kraj o koordinaci 
postupu města a kraje ve věci případného termínu prodloužení lhůty. OŠMT KÚ JčK informoval o dalším 
postupu v této věci a termínech projednání radou a zastupitelstvem kraje vedení odboru školství magistrátu 
města.  
 
Finanční nároky a krytí: 
Schválená dotace činí 50 % prokázaných uznatelných nákladů na vypracování projektové dokumentace, 
max. však 3 000 000 Kč.  
Příjemci dotace bylo po podpisu smlouvy v roce 2020 vyplaceno 70 % max. výše dotace, tj. 2 100 000 Kč 
a zbývající částka do výše 50 % skutečných nákladů, max. 900 000 Kč má být vyplacena po předložení 
a schválení závěrečné zprávy a konečného vyúčtování dotace.  
Prostředky ve výši 900 000 Kč jsou alokovány ve schváleném rozpočtu kraje pro rok 2021 na ORJ 
853, § 3419, položka 6322, UZ 92. V případě schválení prodloužení termínu realizace předloží OŠMT na 
OEKO v lednu 2022 ke schválení radě kraje rozpočtové opatření na převod prostředků do roku 2022 
na krytí schválené dotace. 
 
P. Klíma – nechceme jako Kraj tento projekt zastavit, ale zároveň nechceme podporovat projekt, o kterém 
nemáme jistotu, že bude zrealizován. Chtěli jsme po vedení SK Dynamo, aby nám dali záruky, že se 
opravdu v dohledné době začne stavět. Naše podmínky: 1. spoluúčast SK Dynamo na výstavbě alespoň 
30%, 2. do konce roku 2025 začít stavět. Vedení SK Dynamo tyto podmínky neakceptovalo. Tudíž jejich 
žádosti nevyhovujeme. Kraj se ale myšlenky výstavby na Složiště nevzdává, rádi bychom se této aktivity 
do budoucna ujali a chceme, aby byl projekt úspěšný. Proto budeme jednat také se SM ČB. 
V. Vojtko – SM ČB má smlouvu o dotaci postavenou jinak, nevypláceli jsme žádnou zálohu, naše dotace je 
splatná v okamžiku předložení kompletní projektové dokumentace. My jsme jejich žádost o prodloužení 
schválili s podmínkou. Projekt je nastaven poněkud megalomansky. Chtěli jsme ho proto etapizovat a učinit 
ho reálnějším. 1. etapa projektu – vybudování dalších dvou fotbalových hřišť + zpevněné plochy - dle nás 
realizovatelná etapa, další etapy – sportovní hala a internát. Aby projekt „nespadl pod stůl“, dali jsme 
podmínku – vybudovat hřiště, tj. 1. etapu, do roku 2025. Chceme oblast Složiště rozvíjet. Pokud by 
financování investic mělo být z naprosté většiny z veřejných zdrojů, nemá smysl, abychom to nechali na 
Akademii. Město je připraveno v kooperaci s Krajem najít řešení, které zlepší tento areál a bude dávat 
smysl. 
 
U s n e s e n í  č. 45/2021/VVVZ-9 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I.  bere na vědomí 
1. žádost SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s., Střelecký ostrov 27/3, 370 01 České Budějovice, 
IČO 47234199, o prodloužení lhůty projektu „Vypracování kompletní projektové dokumentace na výstavbu 
Sportovního centra mládeže Složiště“ do 30. 6. 2022, 
2. stanovisko SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. k návrhu dodatečných podmínek dodatku č. 2 
smlouvy; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu Jihočeského kraje  
neschválit 
prodloužení termínu realizace projektu „Vypracování kompletní projektové dokumentace na výstavbu 
Sportovního centra mládeže Složiště“ s termínem dosažení účelu dotace do 30. 6. 2022 a termínem 
podání závěrečné zprávy a vyúčtování projektu do 31. 7. 2022 příjemci dotace SK Dynamo České 
Budějovice akademie, z.s., Střelecký ostrov 27/3, 370 01 České Budějovice, IČO 47234199. 
10/0/1 
 
Bod 7 - Žádost o poskytnutí individuální dotace Nadačního fondu na podporu fotbalové mládeže 
Jihočeského kraje 
H. Šímová:  

 
Poř. 
č. 

Žadatel Akce / termín 
Celkové náklady 

v Kč 
Žádost ve 
výši v Kč 

Návrh dotace 
v Kč 

Veřejná 
podpora 

Pravom
oc 

1.  Nadační fond na 
podporu fotbalové 
mládeže 
Jihočeského kraje 

Restart COVID – 
podpora mládežnického 
fotbalu v Jihočeském 
kraji / termín realizace 1. 
9. 2021 – 31. 12. 2022 

1 000 000,00 660 000,00 660 000,00 ne ZK 
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Rozpočet OŠMT 

Alokace individuální dotace ORJ 853 – OŠMT* Schváleno k 9. 11. 2021  Zůstatek k dispozici 

1 983 741,20 Kč  1 821 000 Kč 162 741,20 Kč 

*Jedná se o finanční prostředky vyčleněné na individuální žádosti o dotace zejména na akce a projekty, na které nelze 
z prokazatelných důvodů žádat o dotaci programovou (neoprávněný žadatel, kolize termínů, záměr projektu apod.), příp. ve 
výjimečných případech na projekty a akce, které svým dopadem a přínosem pro Jihočeský kraj jsou vyhodnoceny jako vysoce 
významné či potřebné nebo jejichž finanční náročnost zcela převyšuje možnosti programové dotace.  

 
Žadatel: Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje, Skuherského 14, 370 01 
České Budějovice, účel: Restart COVID – podpora mládežnického fotbalu v Jihočeském kraji,  

       termín realizace 1. 9.  2021 – 31. 12. 2022, požadovaná dotace: 660 000 Kč .         
- Projekt, na který je žádáno o individuální dotaci, je vnímán jako potřebný pro další rozvoj 

mládežnického fotbalu v Jihočeském kraji, jelikož aktuální situace není příznivá.  
- Předmětem podpory bude nákup materiálu a vybavení pro fotbalové oddíly a kluby v Jihočeském kraji. 

NF zjistí potřeby oddílů a rozhodne o plošném nákupu vybavení, které bude následně předáno oddílům 
na základě předávacího protokolu, ten bude doložen ve vyúčtování dotace včetně seznamu oddílů 
a klubů. 

 
Zdůvodnění individuální žádosti o dotaci žadatelem: Pandemie COVID-19 doslova odvedla a nadále 
odvádí od fotbalu cca 20 % dětí. NF zajišťuje činnost Regionální fotbalové akademie Jčk a z dotace pro 
školní rok 2020/2021 nebylo vyčerpáno z důvodu přerušení provozu v době pandemie a následně bylo 
vráceno na účet Jčk 662 902,06 Kč. V případě schválení individuální dotace tak budou prostředky opět 
vynaloženy na podporu a rozvoj mládežnického fotbalu.  
 
Celkové náklady: 1 000 000 Kč - materiální podpora pro oddíly mládeže (nákup pomůcek, sport. vybavení 
a provozních potřeb).  

Komentář: 

• Dotace z rozpočtu kraje v roce 2021 na stejný účel: nebyla poskytnuta. 

• Žádost v dotačním programu kraje pro rok 2021: byla podána v DP Podpora sportovní činnosti dětí 
a mládeže, výkonnostního sportu, op. č. 2 Podpora výchovy talentované mládeže na projekt Podpora 
činnosti Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje. Tento projekt byl podpořen částkou 
1 800 000 Kč a v rámci toho bylo nevyčerpáno a následně vráceno 662 902,06 Kč. OŠMT nemá fin. 
prostředky na krytí této žádosti, proto navrhuje krytí z vrácených a nevyčerpaných prostředků výše 
uvedeného DP. 

• Vzhledem k dlouhé pandemické situaci je potřeba podpořit zejména projekty, které vrátí děti a mládež 
ke sportu. V rámci projektu by se měly podpořit hlavně oddíly v rámci Jihočeského kraje, aby se zvýšila 
aktivita zájmu o fotbal.   

• Podpora projektu Restart COVID – podpora mládežnického fotbalu v Jihočeském kraji se jeví jako 
přínosná. Myšlenka navrácení dětí ke sportu je velmi zásadní a důležitá. Vzhledem k dlouhé pauze 
ve sportu je potřeba rozvíjet mládežnický fotbal v Jihočeském kraji. 

 
J. Traore – k přilákání dětí zpět by přispěly i tzv. měkké aktivity 
P. Klíma – rozumím této připomínce, kluby zaručily, že ruku v ruce s nákupem materiálu půjdou i náborové 
akce 
 
U s n e s e n í  č. 46/2021/VVVZ-9 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 660 000 Kč na projekt 
„Restart COVID-podpora mládežnického fotbalu v Jihočeském kraji“ žadatele Nadační fond na podporu 
fotbalové mládeže Jihočeského kraje, Skuherského 1478/14, 370 01 České Budějovice, IČO 02043572; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu Jihočeského kraje  
schválit  
poskytnutí individuální dotace žadateli Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje, 
Skuherského 1478/14, 370 01 České Budějovice, IČO 02043572, v požadované výši 660 000 Kč na projekt 
„Restart COVID-podpora mládežnického fotbalu v Jihočeském kraji“, termín dosažení účelu dotace 31. 12. 
2022. 
11/0/0 
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Bod 8 - Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na rok 2022 
D. Škodová Parmová : V rámci své činnosti se výbor zabývá níže uvedenými body, které projednává.  
1. předkládané projekty v rámci operačních programů EU a jejich kofinancování, předfinancování  

a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu JčK 
termín: průběžně dle vyhlášených výzev; 

2. návrhy členů do hodnotitelských komisí pro vyhodnocení dotačních programů a dalších projektů 
v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy 
termín: průběžně; 

3. žádosti o změny v rejstříku škol a školských zařízení 
a) které se předkládají MŠMT k rozhodnutí k 1. 9. 2023 
termín: září – říjen 2022, 
b)  další v průběhu roku 2022, v mimořádném termínu dle žádosti žadatele 
termín: průběžně dle předkládaných žádostí; 

4. návrhy případné optimalizace sítě škol a školských zařízení dle potřeb zřizovatele apod.  
5. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za příslušný školní rok  

a analýzy demografického vývoje v kraji 
termín: leden - únor 2022, průběžně; 

6. dotační programy Jihočeského kraje z oblasti školství, mládeže a tělovýchovy a jiné podpory 
vzdělávání  
termín: průběžně; 

7. rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v oblasti školských zařízení a informace  
o rozpočtu přímých výdajů škol 
termín: březen 2022; 

8. jednotlivé úpravy rozpočtu přímých výdajů regionálního školství 

termín: průběžně; 

9. informace o výsledku hodnocení ředitelů škol s dopadem do konkursního řízení na místa ředitelů škol 
a školských zařízení 
termín: průběžně dle vyhlášení konkursních řízení; 

10. strategické a koncepční dokumenty, včetně informace v průběhu jejich zpracování (např. Dlouhodobý 
záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji), koncepce související s plněním 
cílů dle koncepce MŠMT Strategie rozvoje školství 2030+ 
termín: průběžně; 

11. Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji – výsledky, navazující programy apod. 
termín: průběžně; 

12. vyhodnocení plnění plánu práce VVVZ a zpracování zprávy o plnění úkolů VVVZ pro ZK JčK 
termín: pololetně;  

13. dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení  

termín: průběžně; 

14. problematika individuálních dotací žadatelů 
15. Memorandum o spolupráci mezi Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích 

podepsané v prosinci 2021 ve vazbě na naplňování jednotlivých cílů memoranda – analýzy  
o nedostatku pedagogických pracovníků ve školství, spolupráce s fakultami JU, které je připravují pro 
trh práce, apod.  
termín: průběžně; 

16. materiály v oblasti tělovýchovy a sportu v případě, že rozhodování náleží do kompetence ZK 
termín: dle potřeby; 

17. informace ohledně plánovaných ODM, včetně realizace pořadatelství kraje pro LODM 2024 

termín: průběžně 

18. další neodkladné úkoly na úseku své působnosti 
termín: dle potřeby. 

 

U s n e s e n í  č. 47/2021/VVVZ-9 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
schvaluje 
plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost pro rok 2022. 
11/0/0 
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Bod 9 - Různé 
H. Šímová: Navýšení kapacity Mateřské školy České Budějovice, Preslova 592/2 
Vzhledem k vyššímu zájmu zákonných zástupců hlavně z řad zaměstnanců Nemocnice České Budějovice 
a.s. o umístění dalších dětí a nízkému počtu volných míst pro školní rok 2020/2021 rozhodlo vedení 
Nemocnice České Budějovice a. s. o přístavbě stávající budovy mateřské školy. Přístavbou došlo k jejímu 
rozšíření o další třídu s plánovanou kapacitou 28 dětí a zároveň k rozšíření školní zahrady. Celková 
kapacita mateřské školy a školní jídelny – výdejny bude činit k 1. 2. 2022 134 dětí.  
 
Vzhledem k tomu, že tato kapacita bude rodičům nabídnuta až pro následující školní rok, poslouží nově 
vzniklá třída Mateřské školy České Budějovice, Preslova 592/2 od 1. 2. 2022 do 30. 6. 2022 prozatímně 
jako náhradní umístění pro děti rekonstruované Mateřské školy pro zrakově postižené, České Budějovice, 
Zachariášova 5. 
 
OŠMT KÚ doporučuje zvýšení kapacity mateřské školy a školní jídelny – výdejny Mateřské školy České 
Budějovice, Preslova 592/2 ze stávajících 106 dětí na 134 dětí a stravovaných a provedení změny 
v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 2. 2022. Navýšená kapacita je v souladu 
s projektovou dokumentací přístavby mateřské školy. 
 
U s n e s e n í  č. 48/2021/VVVZ-9 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
souhlasí 
s provedením změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkové organizace: 
Mateřská škola, České Budějovice, Preslova 592/2 - změna nejvyššího povoleného počtu dětí 
v mateřské škole, zvýšení kapacity ze stávajících 106 dětí na 134 dětí a současně změna nejvyššího 
povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně – výdejně, zvýšení kapacity ze stávajících 
106 stravovaných na 134 stravovaných s účinností od 1. 2. 2022. 
10/0/1 
 

Předsedkyně poděkovala za iniciativu a aktivní účast. 
 
Jednání bylo ukončeno v 11:20 hod. 
 
Příští jednání se uskuteční 9. 2. a 14. 4. 2022 od 10:00 hod na KÚ I.  
Materiály s pozvánkou budou včas rozeslány.  
 
 

 
Zapsala: Petra Schinková 

 
Ověřila: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 


