
 
 
 

 
USNESENÍ 

 

z ustavujícího zasedání  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 2. prosince 2004 
 
 
USNESENÍ č. 1/1/2004 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 
 
 s c h v a l u j e 

volební řád Zastupitelstva Královéhradeckého kraje s přijatým pozměňovacím 
návrhem volby tajným hlasováním pro ustavující zasedání Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje 

 
 
USNESENÍ č. 1/2/2004 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 
 

s t a n o v u j e 
a) počet uvolněných členů Rady Královéhradeckého kraje na 9, a to pro výkon 

funkce členů rady, z toho 1 hejtman kraje a 3 náměstci hejtmana kraje 
b) uvolnění pro výkon funkcí uvedených pod písm. a/ tohoto usnesení okamžikem 

zvolení, pokud není při volbě stanoveno jinak 
 
 
USNESENÍ č. 1/3/2004 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 
 

v o l í 
• Ing. Pavla Bradíka hejtmanem Královéhradeckého kraje 
• Helmuta Dohnálka 1. náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje s určením 

zastupovat hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman 
kraje nevykonává svoji funkci. Pro výkon funkce uvolněn od 1.1.2005. 

• Ing. Rostislava Všetečku. 2. náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje 
• Petra Kuříka 3. náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje 
• Ivana Doležala, členem Rady Královéhradeckého kraje uvolněného pro výkon 

funkce od 1.1.2005 
• Ing. Zdeňka Krause, členem Rady Královéhradeckého kraje uvolněného pro 

výkon funkce od 1.1.2005 
• Miloslava Plasse, členem Rady Královéhradeckého kraje 
• Ing. Tomáše Šuberta, členem Rady Královéhradeckého kraje 
• MUDr. Jiřího Vamberu, členem Rady Královéhradeckého kraje uvolněného pro 

výkon funkce od 1.1.2005 
 



USNESENÍ č. 1/4/2004 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 

 
z ř i z u j e 

 na dobu svého volebního období : 
 výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
 výbor finanční 
 výbor kontrolní 
 výbor sociální a zdravotní 
 výbor pro dopravu 
 výbor pro cestovní ruch 
 výbor pro regionální rozvoj 
 výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity 

výbor pro životní prostředí a zemědělství 
výbor pro kulturu a památkovou péči 

 
 
USNESENÍ č. 1/5/2004 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 
 

s c h v a l u j e 
uvolnění pro výkon funkce předsedy : 
výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
výboru pro dopravu 
výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity 
výboru pro regionální rozvoj 
výboru kontrolního 
výboru finančního 

 
 
USNESENÍ č. 1/6/2004 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 
 

v o l í 
• Ing. Pavlu Maršíkovou pro výkon předsedy finančního výboru Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje. Termín uvolnění bude schválen v zastupitelstvu kraje. 
• Mgr. Petra Kmocha pro výkon uvolněného předsedy výboru pro výchovu, 

vzdělávání a zaměstnanost s účinností od 1.1.2005 
• Miloše Jona pro výkon funkce uvolněného předsedy výboru pro sport, 

tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dnem 
zvolení 

• RNDr. Jiřího Stejskala pro výkon předsedy výboru sociálního a zdravotního 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

• PaedDr. Martu Pohnerovou pro výkon předsedy výboru pro kulturu a 
památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

• Jaromíra Kratěnu pro výkon předsedy výboru pro cestovní ruch Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje 

• Jana Regnera pro výkon funkce uvolněného předsedy výboru pro dopravu 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje s účinností od 1.1.2005 



• Mgr. Libora Mojžíše pro výkon uvolněného předsedy výboru pro regionální 
rozvoj Zastupitelstva Královéhradeckého kraje s účinností od 1.2.2005 

• Ing. Petru Škopovou pro výkon předsedy výboru pro životní prostředí a 
zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

• Ing. Lubomíra Štěpána pro výkon uvolněného předsedy výboru kontrolního 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje s účinností od 1.1.2005 

 
 
USNESENÍ č. 1/7/2004 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 
 

s c h v a l u j e 
termíny zasedání Zastupitelstva královéhradeckého kraje v roce 2005 : 

 
27. ledna 2005 
31. března 2005 
16. června 2005 
22. září 2005 
8. prosince 2005 

 
 
 
 
 

Ing. Pavel B r a d í k 
hejtman Královéhradeckého kraje 

 
 


