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Z á p i s 

 
z 4. jednání NAZEV_UNITY Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 3. 11.2009 od hod.  
Regio Centrum Nový pivovar, Hradec Králové 

 
 
Přítomni: Rudolf Polák, Iryna Šamota, Julia Špalková, Alois Galle, Pavla Maršíková, Ivana 

Tomková 
 
Omluveni: Petr Vodal 
 
 
Program jednání: 
 
  1.  1. Informace pana předsedy k možnostem financování aktivit národnostních menšin  
  2.  2. Informace o průběhu individuálního projektu kraje Podpora sociální integrace 

obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji  
  3.  3. Různé  
 
Jednání v 9.30 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 4. jednání Výboru pro národnostní menšiny 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
 
§ jednomyslně byl schválen ověřovatelem zápisu paní Pavla Maršíková 

 
 
K bodu 1 
 
1. Informace pana předsedy k možnostem financování aktivit národnostních menšin  
Pan předseda seznámil členy Výboru s možností předložení žádosti do Rady Královéhradeckého 
kraje o vyčlenění finančních prostředků na činnost spolků národnostních menšin, a to do kapitoly 
odboru kultury. Tyto finanční prostředky by měly být použity na rozvoj činnosti spolků 
národnostních menšin, které působí v Královéhradeckém kraji a na kulturní festival národností 
Královéhradeckého kraje, který by připravil a organizoval Výbor pro národnostní menšiny. 
Festival by měl za cíl propagovat činnost výboru a zmapování dalších národnostních aktivit na 
území kraje, neboť rozvoj činnosti národnostních menšin také přispívá k obohacení České 
společnosti. V Královéhradeckém kraji aktivně působí Společenství Němců, Obec Slovákov, 
Ukrajinská iniciativa, Vietnamské spolky. Jiné národnosti zastoupené v kraji jsou málo početné a 
nesdružují se do registrovaných spolků.   
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Pan předseda Výboru pro národnostní menšiny na jednání Rady Královéhradeckého kraje dne 
17. 11. ozřejmí záměr využití těchto požadovaných finančních prostředků. Ostatní členové 
výboru předloží tajemnici výboru do 15. 11. plán činností jednotlivých národnostních spolků.  
 
Usnesení: 
Výbor pro národnostní menšiny doporučuje předložit Radě Královéhradeckého kraje žádost o 
vyčlenění 600 000 Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2010 do kapitoly odboru 
kultury na činnost spolků národnostních menšin, které působí v Královéhradeckém kraji a na 
kulturní festival národností Královéhradeckého kraje. 
  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  6 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  0 
 
 
 
 K bodu 2 
 
2. Informace o průběhu individuálního projektu kraje Podpora sociální integrace obyvatel 
vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji  
Tento bod nebyl projednán, přesouvá se na další jednání výboru.  
 
 
 K bodu 3 
 
3. Různé  
Předseda výboru informoval přítomné o chystaném setkání osobností Romů z obcí s rozšířenou 
působností Královéhradeckého kraje s panem hejtmanem, dne 5. 11. na krajském úřadě.  Na 
tomto setkání se budou projednávat aktuální problémová témata. Setkání se zúčastní také členka 
výboru paní Ivana Tomková. Na dalším jednání výboru nás budou informovat o závěrech z této 
schůzky. 
Dále předseda výboru informoval přítomné o stížnosti pana Karla ve věci ubytování Romů ve 
své vile v Českém Meziříčí a vzniklém dluhu na nájemném.  
 
Usnesení: 
Výbor bere informace na vědomí a ponechává řešení situace kompetentním orgánům.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  6 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  0 
 
  
 
Závěr 
 Další jednání výboru je určeno na 17. 12. 2009 v 10 hodin, v místnosti 4A – P1, 412. 
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Předseda poděkoval členům Výboru pro národnostní menšiny za účast na jednání výboru 
a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 11 hodin jednání ukončil.  

  
 
 
 
 

 
 
 
    Rudolf Polák      Pavla Maršíková 

 
 
 
Zapsala: Martina Smudková 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


