
 1

 
Z á p i s 

 
z 6. jednání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 16.2.2010 od 10 hod.  
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

 
 
Přítomni: Rudolf Polák, Iryna Šemota, Julia Špalková, Petr Vodal 
 
Omluveni: Ivana Tomková, Pavla Maršíková, Alois Galle 
 
Hosté: Bohuslav Matys, Lubomír Franc, Rudolf Dus   
 
Program jednání: 
 
  1.  1. Zahájení - uvítání řádných členů a hostů  
  2.  2. Seznámení se závěry z jednání s ministrem M. Kocábem, které se uskutečnilo v 

lednu 2010  
  3.  3. Projednání a doporučení ke schválení Krajským zastupitelstvem Lenky Kurové 

jako přísedící u Krajského soudu     Hradec Králové za národnostní menšiny  
  4.  4. Naplánování a rozdělení  finančních prostředků pro rok 2010 na kulturní akce 

národnostních menšin  
  5.  5. Různé - diskuse  
 
 
Jednání v 10 hodin zahájil a řídil předseda Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje Rudolf Polák. Uvítal přítomné, upozornil na materiály, které byly všem 
členům výboru předány před zasedáním. 
 
 
K bodu l 
Zahájení, volba ověřovatele zápisu 

 
Jednomyslně byl schválen program 6. jednání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje.  
 
Jednomyslně byl schválen ověřovatelem zápisu Julia Špalková. 

 
 

 
 
 
K bodu 2 
Seznámení se závěry z jednání s ministrem M. Kocábem, které se uskutečnilo v lednu 2010  
 
Pan předseda seznámil všechny přítomné s průběhem setkání představitelů Královéhradeckého 
kraje s ministrem pro lidská práva a s ředitelkou Rady vlády pro záležitosti romské komunity. 
Tajemnice výboru pošle všem členům výboru zápis z tohoto jednání. 
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 K bodu 3 
 Projednání a doporučení ke schválení Krajským zastupitelstvem Lenky Kurové jako 
přísedící u Krajského soudu   Hradec Králové za národnostní menšiny  
 
Návrh   

• Na další jednání Výboru pro národnostní menšiny bude přizvána paní Lenka Kurová, 
navrhnutá jako přísedící u krajského soudu, aby seznámila členy výboru s právy a 
povinnostmi, které z této funkce vyplývají. 

 
 Hlasování: 
         Pro  - 4 
         Proti  - 0 
         Zdržel se - 0 
_____________________________________________________________________________ 
 
 K bodu 4 
 Naplánování a rozdělení finančních prostředků pro rok 2010 na kulturní akce 
národnostních menšin  
 
Pan předseda spolu s panem hejtmanem oznámili členům výboru návrh částky 200 000 Kč 
k realizaci aktivit národnostních menšin. Výbor musí předložit věcný záměr využití této částky. 
Z diskuse vyplynul záměr použití této částky na organizaci 0. Festivalu národnostních menšin. 
Paní Julia Špalková má s organizováním takových kulturních akcí bohaté zkušenosti, připraví 
tedy na další jednání výboru hrubý plán akce.   
 
Návrh  

• Paní Špalková připraví hrubý plán 0. Festivalu národnostních menšin 
 
 Hlasování: 
         Pro  - 4 
         Proti  - 0 
         Zdržel se - 0 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 K bodu 5 
 Různé  
Pan  Matys, romský poradce a kurátor pro dospělé města Dobrušky seznámil přítomné se situací 
týkající se rušení šesti vlakových spojů na trati č.1522 mezi Opočnem a Dobruškou. 
Na této trati uprostřed leží na okraji obce Pulice, Pulická cihelna. Základní občanská vybavenost 
je vzdálená 2 km od lokality (2 km do Opočna, 4 km do Dobrušky). Autobusová doprava zde 
není zavedena, silnice je ve velmi špatném stavu. Tento objekt pronajímá fyzická osoba rodinám 
Romů k bydlení. Žije zde 9 rodin, z toho 12 dětí, z nich je 9 dětí školou povinných a 1 dítě 
mentálně postižené. Obyvatelé jsou závislí na sociálních dávkách. Plánováno je zachování 
jednoho vlakového spoje ráno v 7:29 hodin, kterým děti dojíždějí do školy.  Všechny odpolední 
spoje mají být zrušeny. Obec bojuje za zachování alespoň dvou odpoledních spojů, a to ve 13:50 
hodin a v 16:36 hodin pro návrat dětí ze školy. Tento spoj využívá zhruba stovka ostatních dětí 
pro dojíždění do škol. Po zrušení odpoledních spojů se stane lokalita Pulická cihelna ještě více 
místně vyloučenou, hrozí nebezpečí zvýšených absencí dětí z lokality ve škole a s tím plynoucí 
následky.  
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Návrh  
• Výbor žádá odbor dopravy o přehodnocení situace zrušení vlakových spojů na trati č. 

1522 mezi Opočnem a Dobruškou. 
 

• Výbor žádá město Dobrušku o řešení situace osob žijících ve vyloučené lokalitě Pulické 
cihelny.   
 
 

 Hlasování: 
         Pro  - 4  
         Proti  - 0 
         Zdržel se - 0 
_____________________________________________________________________________ 
 
 USNESENÍ VNM/6/1/2010  
Výbor pro národnostní menšiny  
 
I.  u  k  l  á  d  á   
 

  
    tajemnici výboru poslat všem členům VNM zápis z jednání s ministrem pro lidská 

práva 
 

 
 

II.  u  k  l  á  d  á   
 

  
    tajemnici VNM na další jednání pozvat paní Kurovou, nominovanou jako přísedící 

u Krajského soudu v Hradci Králové 
 

 
 

III.  p  o  v  ě  ř  u  j  e   
 

  
    paní Špalkovou, členku VNM k přípravě hrubého plánu 0. festivalu národnostních 

menšin 
 

 
 

IV.  ž  á  d  á   
 

  
 a) odbor dopravy a silničního hospodářství o přehodnoscení situace zrušení 

vlakových spojů na trati č. 1522 mezi Dobruškou a Opočnem 
 

 

 b) Město Dobrušku o řešení situace osob žijících ve vyloučené lokalitě Pulické 
cihelny 

 

 

 
 
Závěr 
 

Předseda poděkoval členům Výboru pro národnostní menšiny za účast na jednání výboru 
a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 12 hodin jednání ukončil.  

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Zapsala: Martina Smudková 

..………Rudolf Polák……….. 
předseda výboru  

…………Julia Špalková…………. 
ověřovatel zápisu 


