
 
 

USNESENÍ  
z 1. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

 
konaného dne 14.11.2016 

 
 
USNESENÍ ZK/1/1/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s t a n o v í   
 1. pro volební období 2016 – 2020, 8 členů Rady Královéhradeckého kraje uvolněných 

pro výkon funkce, a to hejtmana, 3 náměstků hejtmana kraje a dalších 4 členů rady 
kraje a 1 neuvolněného náměstka hejtmana kraje 

 2. že hejtman Královéhradeckého kraje, 3 náměstci hejtmana Královéhradeckého 
kraje a další 4 členové Rady Královéhradeckého kraje jsou uvolněni pro výkon 
funkce od 14.11.2016 

 
 
USNESENÍ ZK/1/2/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  v o l í   

 
    PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D. do funkce hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
 
USNESENÍ ZK/1/3/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  v o l í   

 
    Mgr. Martina Červíčka 1. náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje 
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USNESENÍ ZK/1/4/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  v o l í   

 
    Ing. Vladimíra Dernera náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje, uvolněným pro 

výkon funkce, 
Ing. Aleše Cabicara náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje, uvolněným pro 
výkon funkce, 
Mgr. Martinu Berdychovou náměstkyní hejtmana Královéhradeckého kraje, 
neuvolněnou pro výkon funkce 

 
 
USNESENÍ ZK/1/5/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  v o l í   

 
    JUDr. Ing. Rudolfa Cogana, Ph.D. členem Rady Královéhradeckého kraje, uvolněným 

pro výkon funkce, 
Bc. Pavla Hečka členem Rady Královéhradeckého kraje, uvolněným pro výkon funkce, 
Bc. Karla Klímu členem Rady Královéhradeckého kraje, uvolněným pro výkon funkce, 
Mgr. Václava Řehoře členem Rady Královéhradeckého kraje, uvolněným pro výkon 
funkce. 

 
 
USNESENÍ ZK/1/6/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  u r č u j e   

 
    že hejtmana Královéhradeckého kraje v souladu s § 64 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, 

v platném znění, zastupuje 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
Mgr. Martin Červíček 
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USNESENÍ ZK/1/7/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  z ř i z u j e 
    na dobu svého volebního období: 

• výbor finanční, s počtem 15 členů výboru;  
• výbor kontrolní, s počtem 11 členů výboru; 
• výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, s počtem 15 členů výboru; 
• výbor sociální, s počtem 15 členů výboru; 
• výbor zdravotní, s počtem 15 členů výboru; 
• výbor pro dopravu, s počtem 15 členů výboru; 
• výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch, s počtem 15 členů výboru; 
• výbor pro kulturu a památkovou péči, s počtem 15 členů výboru; 
• výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity, s počtem 15 členů výboru; 
• výbor pro životní prostředí a zemědělství, s počtem 15 členů výboru; 
• výbor bezpečnostní, s počtem 15 členů výboru; 
• výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti, s počtem 15 členů výboru. 

 
 
USNESENÍ ZK/1/8/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s t a n o v í   
 1. 4 uvolněné členy Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, a to pro výkon funkce: 

• předsedy výboru finančního, 
• předsedy výboru kontrolního, 
• předsedy výboru pro životní prostředí a zemědělství a 
• předsedy výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti 

 2. že členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje jsou uvolněni pro výkon funkce 
předsedy výboru dle odst. I.1. od 14.11.2016. 

 
 
USNESENÍ ZK/1/9/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  v o l í   

 
    Ing. Milana Sommera předsedou Výboru finančního Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje; 
Ing. Jindřicha Outlého předsedou Výboru kontrolního Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje; 
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RSDr. Ing. Otakara Rumla předsedou Výboru pro životní prostředí a zemědělství 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
Mgr. Martina Hanouska předsedou Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní 
příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 
 
USNESENÍ ZK/1/10/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  v o l í   

 
    Mgr. Editu Vaňkovou, předsedkyní Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje; 
MUDr. Zdeňka Finka, předsedou Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje; 
Ing. Oldřicha Vlasáka, předsedou Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje; 
Josefa Dvořáka, předsedou Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje; 
Ing. Jana Sobotku, předsedou Výboru bezpečnostního Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje; 
Adolfa Klepše předsedou Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje; 
Mgr. Janu Drejslovou, předsedkyní Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje; 
Ing. Danu Kracíkovou, předsedkyní Výboru zdravotního Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje. 

 
 
USNESENÍ ZK/1/11/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  o d v o l á v á 
    z funkce člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod: 

Bc. Lubomíra France,  
PharmDr. Janu Třešňákovou,  
Ing. Josefa Táborského,  
Bc. Zdeňku Šárovou,  
Ing. Otakara Rumla,  
Ing. Vladimíra Dernera,  
Ing. Miloslava Plasse,  
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MUDr. Miroslava Švábla. 
II.  v o l í   
    do funkce člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod: 

Ing. Aleše Cabicara,  
Mgr. Václava Řehoře,  
JUDr. Ing. Rudolfa Cogana, Ph.D.,  
Bc. Karla Klímu,  
Bc. Pavla Hečka,  
Ing. Jaroslava Kostelníčka,  
RSDr. Ing. Otakara Rumla,  
Ing. Martina Jiránka. 

 
 
USNESENÍ ZK/1/12/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s c h v a l u j e 

 
    termín 2. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro rok 2016, a to 

05.12.2016 
 
 
USNESENÍ ZK/1/13/2016 
I.  s c h v a l u j e 
 1. výplatu měsíční odměny ve výši 3.859,- Kč za výkon funkce neuvolněného člena 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje s platností od 14. 11. 2016, 

 2. výplatu měsíční odměny ve výši 12.387,- Kč za výkon funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva, který vykonává funkci předsedy výboru a člena zastupitelstva 
s platností od 14. 11. 2016, 

 3. výplatu měsíční odměny ve výši 14.040,- Kč za výkon funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva, který vykonává funkci náměstka hejtmana a člena zastupitelstva 
s platností od 14. 11. 2016. 

 
 
 
 
 
      PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 
        hejtman Královéhradeckého kraje 


