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USNESENÍ  
z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

konaného dne 12.11.2008 
 
 
USNESENÍ ZK/1/1/2008   
Zastupitelstvo  Královéhradeckého kraje  
 
I.  r o z h o d u j e 
    o volbách dle schváleného programu 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje veřejným hlasováním 
 

 
USNESENÍ ZK/1/2/2008   
Zastupitelstvo  Královéhradeckého kraje  
 
I.  v o l í 
    Bc. Lubomíra France, hejtmanem Královéhradeckého kraje 
 

 
USNESENÍ ZK/1/3/2008   
Zastupitelstvo  Královéhradeckého kraje  
 
I.  s t a n o v í   
 1. že počet členů Rady Královéhradeckého kraje uvolněných pro výkon funkce je 9, 

a to hejtman Královéhradeckého kraje, 2 náměstci hejtmana Královéhradeckého 
kraje a 6 dalších členů Rady Královéhradeckého kraje; 

 2. že hejtman Královéhradeckého kraje, náměstci hejtmana Královéhradeckého kraje 
a další členové Rady Královéhradeckého kraje jsou uvolněni pro výkon funkce od 
12.11.2008. 

 

 
USNESENÍ ZK/1/4/2008   
Zastupitelstvo  Královéhradeckého kraje  
 
I.  v o l í 
    MUDr. Vladimíra Drymla, 1. náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje 
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USNESENÍ ZK/1/5/2008   
Zastupitelstvo  Královéhradeckého kraje  
 
I.  v o l í 
    Ing. Josefa Táborského, 2. náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje 
 

 
USNESENÍ ZK/1/6/2008   
Zastupitelstvo  Královéhradeckého kraje  
 
I.  v o l í 
    PhDr. Bc. Jiřího Noska, členem Rady Královéhradeckého kraje; 

Josefa Ješinu, členem Rady Královéhradeckého kraje; 
Ing. Jana Tippnera, členem Rady Královéhradeckého kraje; 
Ing. Vladimíra Dernera, členem Rady Královéhradeckého kraje; 
Ing. Miroslava Uchytila, členem Rady Královéhradeckého kraje; 
Helmuta Dohnálka, členem Rady Královéhradeckého kraje. 

 

 
USNESENÍ ZK/1/7/2008   
Zastupitelstvo  Královéhradeckého kraje  
 
I.  u r č u j e 
    že hejtmana Královéhradeckého kraje v jeho nepřítomnosti zastupuje náměstek 

hejtmana Královéhradeckého kraje MUDr. Vladimír Dryml (1. náměstek hejtmana 
Královéhradeckého kraje) 

II.  s t a n o v í   
    že v době nepřítomnosti hejtmana Královéhradeckého kraje a 1. náměstka hejtmana 

Královéhradeckého kraje zastupuje dále náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
Ing. Josef Táborský (2. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje) 

 

 
USNESENÍ ZK/1/8/2008   
Zastupitelstvo  Královéhradeckého kraje  
 
I.  z ř i z u j e 
    na dobu svého volebního období 

§ výbor finanční; 
§ výbor kontrolní; 
§ výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost; 
§ výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch; 
§ výbor pro životní prostředí a zemědělství; 
§ výbor pro dopravu; 
§ výbor sociální a zdravotní; 
§ výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity; 
§ výbor pro kulturu a památkovou péči. 
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USNESENÍ ZK/1/9/2008   
Zastupitelstvo  Královéhradeckého kraje  
 
I.  s t a n o v í   
 1. 6 uvolněných členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, a to pro výkon funkce: 

§ předsedy výboru finančního; 
§ předsedy výboru kontrolního; 
§ předsedy výboru pro dopravu, 
§ předsedy výboru sociálního a zdravotního; 
§ předsedy výboru pro životní prostředí a zemědělství; 
§ předsedy výboru pro kulturu a památkovou péči. 

 2. že členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje uvedení v čl. I/1 tohoto 
usnesení jsou uvolněni pro výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva kraje od 
12.11.2008. 

 

 
USNESENÍ ZK/1/10/2008   
Zastupitelstvo  Královéhradeckého kraje  
 
I.  v o l í 
    Luboše Hübsche, předsedou výboru finančního; 

Mgr. Táňu Šormovou, předsedkyní výboru kontrolního; 
Vlastimila Dlaba, předsedou výboru dopravního; 
RSDr. Ing. Otakara Rumla, předsedou výboru pro životní prostředí a zemědělství;  
PharmDr. Janu Třešňákovou, předsedkyní výboru sociálního a zdravotního;  
Ing. Václavu Domšovou, předsedkyní výboru pro kulturu a památkovou péči;  
Ing. Rostislava Jireše, předsedou výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch; 
Ing. Jaroslava Jirásko, předsedou výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost; 
MUDr. Jana Michálka, předsedou výboru pro sport a volnočasové aktivity. 

 

 
USNESENÍ ZK/1/11/2008   
Zastupitelstvo  Královéhradeckého kraje  
 
I.  s o u h l a s í 
    se sloučením volby členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II 

Severovýchod 
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USNESENÍ ZK/1/12/2008   
Zastupitelstvo  Královéhradeckého kraje  
 
I.  v o l í 
    Bc. Lubomíra France, členem Výboru Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II 

Severovýchod; 
MUDr. Vladimíra Drymla, členem Výboru Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II 
Severovýchod; 
Ing. Josefa Táborského, členem Výboru Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II 
Severovýchod; 
Josefa Ješinu, členem Výboru Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II 
Severovýchod; 
MUDr. Jiřího Veselého, členem Výboru Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II 
Severovýchod; 
RSDr. Jaroslava Ošťádala, členem Výboru Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II 
Severovýchod; 
Helmuta Dohnálka, členem Výboru Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II 
Severovýchod; 
MUDr. Jiřího Vamberu, členem Výboru Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II 
Severovýchod. 

 

 
USNESENÍ ZK/1/13/2008   
Zastupitelstvo  Královéhradeckého kraje  
 
I.  s c h v a l u j e 
    termín 2. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje: 

11.12.2008 od 10:00 hodin 
 

 
 

 

 

 

 

       Bc. Lubomír Franc 
      hejtman Královéhradeckého kraje 


