
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 3. října 2022 
 

 

POZVÁNKA 

 
na 15. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje, 

které se bude konat v pondělí 10. 10. 2022 od 13:00 hod.  

v zasedací místnosti Secese č. dv. 3.076 v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, 

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 

 

s následujícím programem: 

 

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

2. Žádost o poskytnutí individuální dotace společnosti Agentura cyklistika 

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

4. Změna v rejstříku škol a školských zařízení 

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

Ekomobilita a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů  

z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠJŠ Tábor 

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

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

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

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

SŠ obchodní, Č. Budějovice 

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

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

SPŠSE, Č. Budějovice 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 

předsedkyně výboru  

 

 

 

 

 

 

na vědomí: samospráva, ředitel KÚ, vedoucí KHEJ, organizační oddělení KHEJ 


