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Z á p i s 

 
z 5. jednání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 18.12.2009 od 10 hod.  
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

 
 
Přítomni: Rudolf Polák, Iryna Šemota, Julia Špalková, Alois Galle, Petr Vodal, Ivana 

Tomková 
 
Omluveni: Pavla Maršíková 
 
   
 
Program jednání: 
 
  1.  Informace pana předsedy - k možnostem financování aktivit národnostních menšin  
  2.  Informace pana předsedy k překladu územního plánu do jazyků národnostních menšin  
  3.  Informace o činnosti Domu národnostních menšin o.p.s.  
  4.  Různé  
 
 
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 5. jednání Výboru pro národnostní menšiny 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
 
§ jednomyslně byl  schválen ověřovatelem zápisu pan Petr Vodal 

 
 
K bodu 1 
Informace pana předsedy - k možnostem financování aktivit národnostních menšin  
Pan předseda se účastnil jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči. Finanční prostředky pro 
kulturní aktivity národnostních menšin není možné z kapitoly odboru kultury vyčlenit. Pan 
předseda předal informaci panu Jiřímu Noskovi, členu Zastupitelstva KHK, garant za oblast 
školství a kultury, který v lednu přichystá materiál do Rady KHK.  Pan předseda také informoval 
o vyčlenění finančních prostředků do kapitoly sociálních věcí a zdravotnictví na národnostní 
menšiny. 
 
Návrh usnesení – Výbor bere na vědomí informaci pana předsedy Rudolfa Poláka o jeho krocích 
k získání finančních prostředků na činnost národnostních menšin v Královéhradeckém kraji. 
 Hlasování: 
         Pro  -  6 
         Proti  -  0 



 2

         Zdržel se -  0 
 
 K bodu 2 
Informace pana předsedy k překladu územního plánu do jazyků národnostních menšin  
Pan předseda informoval členy výboru o metodickém pokynu MVČR k překladu úředních 
materiálů do jazyků národnostních menšin, které žijí na území kraje v případě, že je v kraji 
zřízen Výbor pro národnostní menšiny. Aktuálně se toto týká územního plánu 
Královéhradeckého kraje, který je vyvěšován na úřední vývěsku. Pan předseda vše již vyjednal 
s vedoucím odboru územního plánování a stavebního řádu. Územní plán se nebude překládat do 
jazyků národnostních menšin.  
 
 
Návrh – Výbor informaci bere na vědomí 
 
 Hlasování: 
         Pro  -  6 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  0 
 
 K bodu 3 
Informace o činnosti Domu národnostních menšin o.p.s.  
Tajemnice výboru seznámila členy s prací organizace Dům národnostních menšin o.p.s., která 
sídlí v Praze. V prostorách budovy mají zástupci různých národností k dispozici místnosti pro 
rozvoj činností své národnostní menšiny.  Nejaktivnější jsou Slováci, Rusové, Srbové, Ukrajinci 
a Řekové. Podrobnější popis činnosti je přiložen k zápisu a členové výboru jej také obdrželi. 
Dále tajemnice informovala přítomné o projektu Centra pro integraci, více viz přiložený 
pracovní materiál Zpráva z porady k integraci cizinců MVČR. 
 
 K bodu 4 
Různé  
Královéhradecký kraj by se mohl připojit k festivalu „Panenka pro Afriku“, který se koná pod 
záštitou UNICEF a Českého rozhlasu.  
 
Návrh – Výbor pověřuje členku výboru paní Julii Špalkovou, jednáním s organizátory celé akce.  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  6 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  0 
 
Na příští jednání tajemnice výboru pozve vedoucí odboru kultury, zástupce Help centrum o.s. a 
zástupce Poradny pro azylanty a migranty.  
Paní Julia Špalková zve všechny zúčastněné na Československý bál, který se bude konat 20. 2. 
V Adalbertinu v Hradci Králové. 
Pan Polák informoval zúčastněné o pozvání pana ministra pro lidská práva Kocába k panu 
hejtmanovi, dne 21. 1. 2010 
 
Závěr 
 

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

 
 
 
Zapsala: Martina Smudková 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


