
 

 

VÝBOR PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOST 
Zastupitelstva Jihočeského kraje 

USNESENÍ 

z 18. zasedání VVVZ ZJK dne 15. 3. 2023 

 
U s n e s e n í  č. 1/2023/VVVZ-18 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí  
poziční zprávu k produktivní činnosti žáka nebo studenta. 
10/0/0 
 
U s n e s e n í  č. 2/2023/VVVZ-18 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje uvedené v tabulce Přehled důvodové 
zprávy; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu Jihočeského kraje schválit poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace s žadateli: 
 a) Agentura Cyklistika, společnost s ručením omezeným, Na Bydžově 3122, 390 05 Tábor, IČO 63911167, 
v požadované výši 2 500 000 Kč na realizaci akce „MS v cyklokrosu 2024 v Táboře - příprava na akci v roce 
2023“, termín dosažení účelu dotace 12/2024, 
b) Nadační fond jihočeských olympioniků, náměstí Přemysla Otakara II. 118/3, 370 01 České Budějovice, 
IČO 28073924, na realizaci projektu „Podpora a ocenění reprezentantů“, ve výši 400 000 Kč s termínem dosažení 
účelu 06/2023, 
c) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice, IČO 
60076658, na realizaci projektu „Podpora činnosti Goethe centra JU v roce 2023“, v požadované výši 500 000 
Kč, s termínem dosažení účelu do 31. 12. 2023, 
d) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice, IČO 
60076658, na realizaci projektu „Podpora činnosti Britského centra JU v roce 2023“, v požadované výši 500 000 
Kč, s termínem dosažení účelu do 31. 12. 2023, 
e) Post Bellum, z. ú., pobočka Paměť národa Jižní Čechy, Španělská 1073/10, 120 00 Praha, IČO 
26548526, na realizaci projektu „Spolupráce Jihočeského kraje a Paměti národa Jižní Čechy na dokumentaci 
pamětníků a na vzdělávacích projektech v roce 2023“, v požadované výši 400 000 Kč;  
s termínem dosažení účelu do 31. prosince 2023. 
8/0/2 
 

U s n e s e n í  č. 3/2023/VVVZ-18 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
návrh změny konceptu Olympiády dětí a mládeže 2024 
II. doporučuje 
Zastupitelstvu Jihočeského kraje schválit nový koncept k pořadatelství Jihočeského kraje Her XI. letní 
olympiády dětí a mládeže ČR 2024. 
10/0/0 
 

U s n e s e n í  č. 4/2023/VVVZ-18 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2021/2022, 
II. doporučuje zastupitelstvu kraje 
vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2021/2022. 
10/0/0 
 

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


