
 

 

VÝBOR PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOST 
Zastupitelstva Jihočeského kraje 

USNESENÍ 

ze 14. zasedání VVVZ ZJK dne 7. 9. 2022 

 
U s n e s e n í  č. 17/2022/VVVZ-14 
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 2022 jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným krajem, dobrovolnými 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. 
Hlasování: 8/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

 

U s n e s e n í  č. 18/2022/VVVZ-14 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje schválit 
1. realizaci projektu „Revitalizace a energetické úspory školského areálu SSJS Tábor“ (žadatel: Střední škola 
obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474)  
a podání žádosti o podporu do Národního programu Životní prostředí – Národního plánu obnovy s celkovými 
výdaji ve výši 29 336 450 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 24 125 000 Kč, 
2. kofinancování projektu „Revitalizace a energetické úspory školského areálu SSJS Tábor“ Jihočeským krajem 
ve výši 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 12 062 500 Kč, s podmínkou přidělení dotace  
z Národního programu Životní prostředí – Národního plánu obnovy s čerpáním na základě Formuláře evropského 
projektu dle přílohy tohoto návrhu, 
3. předfinancování projektu „Revitalizace a energetické úspory školského areálu SSJS Tábor“ Jihočeským krajem 
ve výši 20,73 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 5 000 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace  
z Národního programu Životní prostředí – Národního plánu obnovy s čerpáním na základě Formuláře evropského 
projektu dle přílohy tohoto návrhu, 
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Revitalizace a energetické úspory školského areálu SSJS Tábor“ 
Jihočeským krajem ve výši 5 211 450 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Národního programu Životní prostředí 
– Národního plánu obnovy s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu. 
Hlasování: 8/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

 

U s n e s e n í  č. 19/2022/VVVZ-14 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
realizaci projektu Pedagogicko-psychologické poradny České Budějovice, Nerudova 59 v rámci výzvy  
č. 02_22_002 „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ Operačního programu Jan Amos Komenský; 
II. doporučuje zastupitelstvu kraje schválit 
návratnou finanční výpomoc Pedagogicko-psychologické poradně České Budějovice, Nerudova 59 na 
financování projektu v rámci výzvy č. 02_22_002 „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ Operačního programu Jan Amos 
Komenský z Fondu rozvoje školství v celkové výši 501 840 Kč. 
Hlasování: 8/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

 
U s n e s e n í  č. 20/2022/VVVZ-14 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
dává návrh  
ke společnému postupu při nákupu energií pro obce Jihočeského kraje a další přihlášené subjekty v oblasti 
vzdělávání. 
Hlasování: 9/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

 

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


