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Z á p i s 

 

z 1. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 16. ledna 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Albrechta z Valdštejna             

9-P1.906 v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské 

náměstí 1245 

 

Přítomni: Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Jana Berkovcová, Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše 

Friedlová, Mgr. Jan Grulich, Mgr. Petr Hamáček, Ing. Jaroslav Kostelníček, Mgr. 

Robert Novák, RNDr. Věra Svatošová, Mgr. Táňa Šormová, PhDr. Michal Vávra, 

JUDr. Dita Vávrová, Mgr. Petr Vojtěch, Mgr. Petr Vysuček 

Omluveni:      

Nepřítomni:   
Tajemnice:    Mgr. Jindřiška Smejkalová 

 

Přizváni: Mgr. Martina Berdychová, JUDr. Radmila Šulcová, Ing. Václav Jarkovský, 

Mgr. Miloš Kosina, Mgr. Svatava Odlová (omluvena), Ing. Markéta Cermanová, 

Mgr. Sofia Hladíková, Mgr. Martin Horák, Mgr. Eva Kastnerová, Bc. Dana 

Prellová, Ing. Milan Pacák (omluven), Ing. Petr Háp, Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 

Nepřítomni:    
 

 

Program: 

 

1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti 

hostů na jednání 

2. Představení členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

3. Jednací řád výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

4. Návrh termínů pro jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – rok 2017 

5. Plán práce výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – témata včetně časového 

rozvržení na jednotlivá jednání výboru (návrh) 

6. Informace o pořízení územní studie „Studie územních dopadů rozvoje průmyslové zóny 

Solnice – Kvasiny“ 

7. Informace o Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

Královéhradeckého kraje 2016 – 2020 

8. Informace o financování školství – zdroje, principy 

9. Organizační záležitosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

10. Různé, diskuze, závěr 

 

 

 

K bodu 1 

Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení 

účasti hostů na jednání  

 

Jednání zahájila a řídila předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, Mgr. Edita Vaňková., ve 14:02 hodin. Předsedkyně 

výboru přivítala přítomné a konstatovala, že výbor je způsobilý se usnášet; přítomno bylo 14 členů 

výboru. 
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Předsedkyně výboru seznámila členy výboru s programem jednání a vyzvala je k jeho případnému 

doplnění. Nebyl podán návrh na doplnění programu. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   14 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 

 

 

USNESENÍ VVZ/1/1/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání  

 

 

Předsedkyně výboru navrhla Mgr. Táňu Šormovou jako ověřovatelku zápisu. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   14 

Proti:     0 

Zdržel se:    0 

 

USNESENÍ VVZ/1/2/2017 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Mgr. Táňu Šormovou jako ověřovatelku zápisu  

 

 

Předsedkyně výboru navrhla účast hostů přizvaných na 1. jednání výboru:  

 Mgr. Sofie Hladíkové – při projednávání všech bodů programu 

 Ing. Milana Pacáka (vedoucího odboru územního plánování a stavebního řádu) – 

při projednávání bodu č. 6  Informace o pořízení územní studie „Studie územních dopadů 

rozvoje průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“ 

 Ing. Petra Hápa (vedoucího oddělní územního plánování) – při projednávání bodu č. 6  

Informace o pořízení územní studie „Studie územních dopadů rozvoje průmyslové zóny 

Solnice – Kvasiny“ 

 Bc. Pavly Hofmanové, DiS. (referentky odd. územního plánování) – při projednávání bodu 

č. 6  Informace o pořízení územní studie „Studie územních dopadů rozvoje průmyslové 

zóny Solnice – Kvasiny“ 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:   14 

Proti:     0 

Zdržel se:    0 

 

USNESENÍ VVZ/1/3/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast hostů přizvaných na 1. jednání výboru pro VVZ:  

 Mgr. Sofie Hladíkové – při projednávání všech bodů programu 

 Ing. Milana Pacáka (vedoucího odboru územního plánování a stavebního řádu) – 
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při projednávání bodu č. 6  Informace o pořízení územní studie „Studie územních 

dopadů rozvoje průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“ 

 Ing. Petra Hápa (vedoucího oddělní územního plánování) – při projednávání bodu č. 6  

Informace o pořízení územní studie „Studie územních dopadů rozvoje průmyslové 

zóny Solnice – Kvasiny“ 

 Bc. Pavly Hofmanové, DiS. (referentky odd. územního plánování) – při projednávání 

bodu č. 6  Informace o pořízení územní studie „Studie územních dopadů rozvoje 

průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“ 

 

 

Předsedkyně výboru dále navrhla účast stálých hostů:  

 Ing. Markéty Cermanové (předsedkyně KROS za Královéhradecký kraj) 

 Mgr. Martina Horáka (ředitele Krajské pobočky v Hradci Králové  Úřadu práce ČR  

 JUDr. Radmily Šulcové (vedoucí odboru školství KÚ KHK)  

 Ing. Václava Jarkovského (vedoucího odd. rozpočtu škol a školských zařízení odboru 

školství) 

 Mgr. Miloše Kosiny (vedoucího odd. středního a speciálního vzdělávání odboru školství) 

 Mgr. Svatavy Odlové (vedoucí odd. primárního a zájmového vzdělávání odboru školství) 

 Mgr. Evy Kastnerové (tlumočnice ze/do znakového jazyka) 

 Bc. Dany Prellové (tlumočnice ze/do znakového jazyka) 
  

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:   14 

Proti:     0 

Zdržel se:    0 

 

USNESENÍ VVZ/1/4/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast stálých hostů výboru pro VVZ:  

 Ing. Markéty Cermanové (předsedkyně KROS za Královéhradecký kraj) 

 Mgr. Martina Horáka (ředitele Krajské pobočky v Hradci Králové  Úřadu práce ČR)  

 JUDr. Radmily Šulcové (vedoucí odboru školství KÚ KHK)  

 Ing. Václava Jarkovského (vedoucího odd. rozpočtu škol a školských zařízení odboru 

školství) 

 Mgr. Miloše Kosiny (vedoucího odd. středního a speciálního vzdělávání odboru 

školství) 

 Mgr. Svatavy Odlové (vedoucí  primárního a zájmového vzdělávání odboru školství) 

 Mgr. Evy Kastnerové (tlumočnice ze/do znakového jazyka) 

 Bc. Dany Prellové (tlumočnice ze/do znakového jazyka) 

 

 

Předsedkyně výboru navrhla Ing. Jiřího France jako místopředsedu výboru pro výchovu, 

vzdělávání a zaměstnanost. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   13 

Proti:     0 

Zdržel se:    1 
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USNESENÍ VVZ/1/5/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. volí 

 Ing. Jiřího France jako místopředsedu výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

 

 

 

K bodu 2 

Představení členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

 

Předsedkyně výboru vyzvala členy ke krátkému představení. Postupně se představili všichni 

členové výboru v následujícím pořadí:  

Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Petr Vojtěch, RNDr. Věra Svatošová, Ing. Jiří Franc, 

Mgr. Jana Berkovcová, Mgr. Libuše Friedlová, Ing. Jaroslav Kostelníček, Mgr. Petr 

Vysuček, Mgr. Petr Hamáček, PhDr. Michal Vávra, Mgr. Jan Grulich, JUDr. Dita 

Vávrová, Mgr. Robert Novák, Mgr. Táňa Šormová. 
 

 

 

K bodu 3 

Jednací řád výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

 

Členům výboru byl v elektronické podobě zaslán k prostudování Jednací řád zastupitelstva 

a výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Předsedkyně výboru shrnula jednací řád výborů 

zastupitelstva kraje a následně se zaměřila na kompetence výboru. Navrhla možnost konání 

výjezdních jednání výboru ve školách a školských zařízeních s tím, že nejprve proběhne prohlídka 

školy či školského zařízení a poté bude zahájeno jednání výboru.  

 

Diskutující: 

- Ing. Jiří Franc upozornil na ohrožení usnášeníschopnosti výboru při konání výjezdních 

jednání. 

- Mgr. Petr Vysuček zmínil dobrovolnou účast na takovýchto prohlídkách v rámci 

výjezdních zasedání.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   14 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VVZ/1/6/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 Jednací řád výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

K bodu 4 

Návrh termínů pro jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost - rok 2017 

 

Členům výboru byl v elektronické podobě zaslán návrh termínů pro jednání výboru v roce 2017:  

pondělí 16. 01. 2017  

pondělí 06. 03. 2017  

pondělí 03. 04. 2017 

pondělí 22. 05. 2017  
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pondělí 26. 06. 2017  

pondělí 28. 08. 2017  

pondělí 09. 10. 2017  

pondělí 13. 11. 2017  

pondělí 18. 12. 2017  

Předsedkyně výboru navrhla členům výše uvedené pondělní termíny a zahajovací čas vždy 

od 13:00 hodin, s výjimkou stávajícího prvního jednání. 

 

Diskutující: 

- Ing. Jiří Franc se dotázal na případnou změnu termínu 06. 03. 2017. Termín byl ponechán 

v návaznosti na jednání Rady Královéhradeckého kraje dne 07. 03. 2017.  

- Mgr. Libuše Friedlová v souvislosti se navrhovaným zahajovacím časem, tj. 13:00 hodin, 

upozornila na možný pozdní příchod na jednotlivá jednání v důsledku časové tísně při 

řešení naléhavých pracovních záležitostí, které nesnesou odkladu.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   14 

Proti:     0 

Zdržel se:    0 

 

USNESENÍ VVZ/1/7/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 návrh termínů pro jednání výboru v roce 2017:  

pondělí 16. 01. 2017 od 14:00 hodin 

pondělí 06. 03. 2017 od 13:00 hodin 

pondělí 03. 04. 2017 od 13:00 hodin 

pondělí 22. 05. 2017 od 13:00 hodin 

pondělí 26. 06. 2017 od 13:00 hodin 

pondělí 28. 08. 2017 od 13:00 hodin 

pondělí 09. 10. 2017 od 13:00 hodin 

pondělí 13. 11. 2017 od 13:00 hodin 

pondělí 18. 12. 2017 od 13:00 hodin 

 

 

 

K bodu 5 

Plán práce výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – témata včetně časového 

rozvržení na jednotlivá jednání výboru (návrh) 

 

Členům výboru byl v elektronické podobě zaslán návrh plánu práce výboru pro výchovu, 

vzdělávání a zaměstnanost, včetně časového rozvržení daných témat na jednotlivá jednání výboru. 

Předsedkyně výboru, spolu s Mgr. Milošem Kosinou, stručně představila jednotlivá témata. 

Následně předsedkyně výboru vyzvala členy k doplnění nových témat či připomínkování 

stávajícího návrhu. Nebyl podán návrh na doplnění. Nebyly vzneseny připomínky.  

USNESENÍ VVZ/1/8/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 návrh plánu práce výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na rok 2017 
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K bodu 6 

Informace o pořízení územní studie „Studie územních dopadů rozvoje průmyslové zóny 

Solnice – Kvasiny“ 

 

Členům výboru byla v elektronické podobě zaslána informace o pořízení územní studie „Studie 

územních dopadů rozvoje průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“. Předsedkyně výboru vyzvala Ing. 

Petra Hápa a Bc. Pavlu Hofmanovou, DiS., k představení záměru předmětnou studii pořídit. Ing. 

Milan Pacák byl z jednání omluven. Slova se ujal Ing. Petr Háp a shrnul v obecné rovině 

nejdůležitější informace. Následně se rozvinula diskuze, Ing. Petr Háp a Bc. Pavla Hofmanová, 

DiS., reagovali na dotazy členů výboru. Popsali způsob spolupráce s regionální rozvojovou 

agenturou Královéhradeckého kraje CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací, vazbu na nyní 

aktualizované usnesení vlády ČR z roku 2015, na základě kterého budou do rozvojového území 

poskytovány finanční prostředky, a to buď již vázané na konkrétní záměry uvedené ve vládním 

usnesení, nebo prostřednictvím vypsaných dotačních programů (mj. i v gesci Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy) a způsob vymezení území dopadu, z čehož poté vyvstala otázka 

možnosti dodatečného začlenění obce/obcí do územní studie. Následovaly dotazy týkající se 

předpokladu vývoje trhu zaměstnanosti a rozvoje průmyslové zóny Kvasiny, respektive predikce 

rozvoje pobočného závodu společnosti ŠKODA AUTO a. s. v Kvasinách a jeho dopadu v daném 

regionu v průběhu více než 5 let. Rovněž padaly dotazy ve smyslu přímého dopadu rozvoje 

průmyslové zóny Solnice - Kvasiny na oblast školství, mj. např. v souvislosti s vyššími nároky 

na kapacitu mateřských škol. Mgr. Martin Horák vyzdvihl záměr pobočného závodu v Kvasinách 

zaměstnávat prioritně občany České republiky, pohovořil o plánech závodu v nejbližších letech 

a riziku nedostatku zaměstnanců. Bc. Pavla Hofmanová, DiS., uzavřela diskuzi a zdůraznila, že 

záměrem dnešního setkání bylo informovat členy výboru o záměru zpracovat územní studii, 

jejímž cílem je především vyhodnocení územní připravenosti řešeného území na plánovaný rozvoj 

průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a Rychnov nad Kněžnou (místní část Lipovka) z pohledu 

územně plánovací dokumentace kraje a dotčených měst a obcí Královéhradeckého kraje, a to ve 

vazbě na § 43 odst. 5 stavebního zákona, ve kterém se stanoví, že poskytování prostředků 

z veřejných rozpočtů podle zvláštních právních předpisů na provedení změn v území nesmí být 

v rozporu s vydaným územním plánem. 

 

Diskutující:  

Mgr. Martina Berdychová, Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Jana Berkovcová, Ing. Jiří Franc, Mgr. 

Libuše Friedlová, Mgr. Jan Grulich, Mgr. Petr Hamáček, Ing. Jaroslav Kostelníček, Mgr. Robert 

Novák, RNDr. Věra Svatošová, Mgr. Táňa Šormová, PhDr. Michal Vávra, JUDr. Dita Vávrová, 

Mgr. Petr Vojtěch, Mgr. Petr Vysuček, Mgr. Martin Horák 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   14 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VVZ/1/9/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informace o pořízení územní studie „Studie územních dopadů rozvoje průmyslové zóny 

Solnice – Kvasiny“ 

 

Po projednání bodu 6 výbor opustila paní náměstkyně – Mgr. Martina Berdychová a ředitel 

Krajské pobočky v Hradci Králové Úřadu práce ČR – Mgr. Martin Horák z důvodu účasti na 

Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje. 

 

 



 Strana 7 (celkem 8)  

 

K bodu 7 

Informace o Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

Královéhradeckého kraje 2016 - 2020 

 

Mgr. Miloš Kosina podal informace o Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy Královéhradeckého kraje 2016 - 2020. Vysvětlil přítomným členům provázanost 

s celorepublikovou koncepcí, tj. s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy České republiky na období 2015 - 2020. Po ukončení prezentace se rozvinula diskuze 

k nesouladu poptávky trhu práce a nabídky oborů na školách, přičemž byla zdůrazněna nutnost 

spolupráce škol a zaměstnavatelů na úrovni kraje i regionů. Rovněž byl diskutován význam 

celoživotního učení a v neposlední řadě také společného vzdělávání a jeho celkového pojetí na 

území kraje. 

 

Diskutující: 

Ing. Jaroslav Kostelníček, Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Jana Berkovcová, Ing. Jiří Franc, Mgr. 

Robert Novák, Mgr. Libuše Friedlová, JUDr. Radmila Šulcová, PhDr. Michal Vávra   

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   14 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VVZ/1/10/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informace o Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

Královéhradeckého kraje 2016 - 2020 

 

 

 

K bodu 8 

Informace o financování školství – zdroje, principy 

 

Členům výboru byla v elektronické podobě zaslána prezentace týkající se zdrojů a principů 

financování v oblasti školství. Předsedkyně výboru vyzvala Ing. Václava Jarkovského k předání 

informací o financování školství v Královéhradeckém kraji. Ing. Václav Jarkovský přiblížil 

členům výboru zdroje a principy financování na úrovni celorepublikové i krajské. Podrobně se 

věnoval čtyřem základním zdrojům financování, finančním tokům, rozpočtu kapitoly školství, 

normativním rozpočtům a související legislativě. Následně se rozvinula diskuze ohledně 90% výše 

odvodů z fondů investic příspěvkových organizací zřizovaných krajem a jejího případného snížení 

do budoucna. Ing. Václav Jarkovský členy výboru informoval, že koncem února 2017 budou 

připraveny odpisové plány škol a na příštím jednání výboru, které se uskuteční dne 06. 03. 2017, 

bude možné tuto záležitost řešit. 

 

Diskutující: 

Mgr. Petr Hamáček, Ing. Jaroslav Kostelníček, Ing. Jiří Franc 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   14 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 
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USNESENÍ VVZ/1/11/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informace o financování školství – zdroje, principy 

 

 

 

K bodu 9 

Organizační záležitosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

 

Předsedkyně výboru vyzvala tajemnici, Mgr. Jindřišku Smejkalovou, k předání informací 

souvisejících se zajištěním řádné organizace jednotlivých jednání výboru. Mgr. Jindřiška 

Smejkalová stručně shrnula organizační záležitosti výboru a způsoby vzájemné komunikace. 

Členové výboru byli upozorněni na důležitost stvrzení své účasti na jednání výboru vlastnoručním 

podpisem na prezenční listině v den konání daného jednání. Souhrn informací zahrnoval mj. 

odměňování členů výboru, parkování zdarma, karty člena výboru, zpětné oznámení o přečtení 

zprávy apod. 

 

Ing. Jaroslav Kostelníček vznesl požadavek na rozeslání kontaktů mezi členy výboru. Na základě 

tohoto požadavku bude tajemnicí, Mgr. Jindřiškou Smejkalovou, rozeslán seznam e-mailových 

kontaktů na všechny členy výboru. 

 

 

 

K bodu 10 

Různé, diskuze, závěr 

 

Předsedkyně výboru vyzvala členy k dalším podnětům k diskuzi. Další podněty ze stany členů 

výboru nevzešly. 

Všechny body programu byly vyčerpány.  

První jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bylo ukončeno dne 16. 01. 2017 

v 16:10 hodin. 

 

 

 

 

 

………………………………………  ……………………………………….. 

 Mgr. Edita Vaňková     Mgr. Táňa Šormová 

 předsedkyně výboru      ověřovatelka zápisu 
 

Zpracovala: Mgr. Jindřiška Smejkalová 
V Hradci Králové dne 20. 01. 2017 


