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Z á p i s 

 

z 1. jednání Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 18. ledna 2017 od 15:30 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského 

úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 

 

Přítomni:  Mgr. Martin Hanousek, Miroslav Adámek, Eva Bartošová, Ing. Jaroslava Blažková, 

Jan Janeček, Mgr. Kateřina Jelínková, Ing. Jan Jiřička, Bc. Jiří Kálal, Ing. Martin 

Knob, Rudolf Polák, Jiří Škop, Andrea Turková, Miroslav Vlasák  

 

Omluveni:  PhDr. Ing. Lukáš Janeček, Mgr. Lucie Potůčková  

 

Tajemník: Mgr. Martin Struna  

 

Hosté:  Mgr. Martina Berdychová, JUDr. Radmila Šulcová, Mgr. Miloš Kosina, Ivana 

Nesvačilová, Mgr. Ivana Kudrnáčová, Mgr. Jana Hanušová, Ing. Milan Pacák,  

Ing. Petr Háp, Bc. Pavla Hofmanová DiS. 

 

Program:  
1. Schválení programu jednání, účasti hostů a volba ověřovatele zápisu 

2. Představení členů výboru 

3. Náplň výboru, jednací řád, technické záležitosti k zasedání (parkování, vstup, zápisy, podklady 

atd.) 

4. Prezentace oddělení regionálního rozvoje – činnosti v oblasti zaměstnanosti  

5. Informace o návrhu koncepčního přístupu k zaměstnanosti v podobě strategie - vazby  

na Strategii rozvoje kraje 2020+ (Mgr. Jana Hanušová) 

6. Informace o pořízení územní studie „Studie územních dopadů rozvoje průmyslové zóny Solnice 

– Kvasiny“ (Ing. Milan Pacák, Ing. Petr Háp, Bc. Pavla Hofmanová DiS.) 

7. Volba místopředsedy/místopředsedkyně výboru 

8. Plán jednání výborů 

9. Plán práce 

10. Různé 

 

 

K bodu 1 

Schválení programu jednání, účasti hostů a volba ověřovatele zápisu 

 

Jednání zahájil a řídil předseda Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Mgr. Martin Hanousek. Předseda výboru přivítal přítomné 

a konstatoval, že výbor je způsobilý se usnášet; přítomno bylo 12 členů výboru. 

 

Předseda výboru navrhl Bc. Jiřího Kálala jako ověřovatele zápisu. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   12 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 
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USNESENÍ VHSPP/1/1/2017 

Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Bc. Jiřího Kálala jako ověřovatele zápisu  

 

 

Předseda výboru seznámil členy výboru s programem jednání a vyzval je k jeho případnému 

doplnění. Nebyl podán návrh na doplnění programu. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   12 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VHSPP/1/2/2017 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání  

 

 

Předseda výboru navrhl namísto schválení stálých hostů a opakovaného schvalování účasti 

jednotlivých hostů pro každé jednání výboru, aby výbor rozhodl v souladu s článkem 21 odst. 4 

Jednacího řádu zastupitelstva a výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o tom, že jednání 

výboru budou až do odvolání veřejná.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:   12 

Proti:     0 

Zdržel se:    0 

 

USNESENÍ VHSPP /1/3/2017 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. rozhodl 

 tak, že všechna jednání Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje budou veřejná, dokud výbor nerozhodne jinak 

 

 

 

K bodu 2 

Představení členů výboru 

 

Předseda výboru, ostatní přítomní členové výboru a hosté se krátce profesně přestavili. 

 

V průběhu představování členů se k jednání výboru připojil pan Rudolf Polák.  
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K bodu 3 

Náplň výboru, jednací řád, technické záležitosti k zasedání (parkování, vstup, zápisy, 

podklady atd.) 

 

Předseda výboru ve stručnosti představil historii vzniku Výboru pro hospodářskou spolupráci  

a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a dále seznámil přítomné s náplní 

výboru. 

 

Předseda výboru dále členy výboru informoval o tom, že byla na webovém serveru 

Královéhradeckého kraje vytvořena sdílená složka Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní 

příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, ve které budou shromažďovány v elektronické 

podobě veškeré podklady pro jednání výboru. Přístupové údaje ke složce byly členům výboru 

zaslány formou SMS zprávy, což většina přítomných členů výboru potvrdila. 

 

Předseda výboru dále ve stručnosti seznámil členy výboru s obsahem Jednacího řádu zastupitelstva 

a výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a potvrdil, že jednací řád bude všem členům 

výboru zaslán elektronickou poštou. 

 

Tajemník výboru ve stručnosti informoval o systému parkování v budově Regiocentra Nový pivovar 

(sídlo Královéhradeckého kraje), o odměňování členů výboru a možnosti získání průkazu člena 

výboru (nečlenů zastupitelstva). Na vystoupení tajemníka navázala s upřesňujícími informacemi 

paní Ivana Nesvačilová, referentka organizačního oddělení odboru vnitra a krajský živnostenský 

úřad Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 

 

K bodu 4 

Prezentace oddělení regionálního rozvoje – činnosti v oblasti zaměstnanosti 

Mgr. Ivana Kudrnáčová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací seznámila členy 

výboru s činností odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací, a to zejména oddělení regionálního 

rozvoje, v oblasti agendy zaměstnanosti. Prezentace byla rozdělena do čtyř částí: Tripartita 

Královéhradeckého kraje, spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje, 

Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje a ostatní. 

 

Mgr. Kudrnáčová následně odpověděla na doplňující dotazy předsedy výboru a pana Miroslava 

Vlasáka. 

 

Předseda výboru následně navrhl, aby výbor vzal informaci o činnosti oddělení regionálního rozvoje 

v oblasti zaměstnanosti na vědomí.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   13 

Proti:     0 

Zdržel se:    0 

 

USNESENÍ VHSPP /1/4/2017 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informaci o činnosti odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje v oblasti zaměstnanosti 
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K bodu 5 

Informace o návrhu koncepčního přístupu k zaměstnanosti v podobě strategie – vazby 

na Strategii rozvoje kraje 2020+) 

 

Mgr. Jana Hanušová, odborná konzultantka Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI), plynule 

navázala na předcházející prezentaci Mgr. Kudrnáčové, doplnila informace týkající se Paktu 

zaměstnanosti Královéhradeckého kraje a realizovaných projektů, vazbu Paktu na Regionální stálou 

konferenci Královéhradeckého kraje a doplnila informace o tvorbě Programu rozvoje 

Královéhradeckého kraje pro období 2017 – 2020. PRK představuje programový (implementační, 

akční) dokument a navazuje na schválenou Strategií rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020. 

Dále přítomné informovala o aktivitách CIRI v oblasti přístupu ke konceptu Průmysl 4.0, což je 

označení pro současný trend digitalizace a s ní související automatizace výroby a změn na trhu 

práce. V této souvislosti byli přítomní odkázáni na www.proinovace.cz  

 

Mgr. Hanušová následně odpověděla na dotazy Ing. Jaroslavy Blažkové a Ing. Martina Knoba.  

 

Předseda výboru následně navrhl, aby výbor vzal informaci Centra investic, rozvoje a inovací o 

strategických dokumentech kraje v oblasti koncepčního přístupu k zaměstnanosti a o dalších 

aktivitách CIRI v oblasti přístupu ke konceptu Průmysl 4.0. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   13 

Proti:     0 

Zdržel se:    0 

 

USNESENÍ VHSPP /1/5/2017 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informaci Centra investic, rozvoje a inovací o strategických dokumentech kraje v oblasti 

koncepčního přístupu k zaměstnanosti a o dalších aktivitách CIRI v oblasti přístupu ke konceptu 

Průmysl 4.0 

 

 

K bodu 6 

Informace o pořízení územní studie „Studie územních dopadů rozvoje průmyslové zóny 

Solnice – Kvasiny“ 

 

Členům výboru byla v elektronické podobě zaslána informace o pořízení územní studie „Studie 

územních dopadů rozvoje průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“. Předseda výboru vyzval zástupce 

odboru územního plánování a stavebního řádu Ing. Milana Pacáka, Bc. Pavlu Hofmanovou DiS.  

a Ing. Petra Hápa k představení záměru předmětnou studii pořídit. Ing. Milan Pacák nejprve stručně 

seznámil přítomné s činností odboru územního plánování a stavebního řádu. Poté uvedl 

problematiku „Studie územních dopadů rozvoje průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“ a následně 

předal slovo  Bc. Pavle Hofmanové DiS. a Ing. Petru Hápovi, kteří informovali členy výboru  

o zadání veřejné zakázky na zpracování územní studie „Studie územních dopadů rozvoje 

průmyslové zóny Solnice-Kvasiny“, která bude řešit územní dopady rozvoje uvedené zóny. 

Dokument reaguje na připravované vládní usnesení další podpory průmyslové zóny a na studii 

zpracovanou CIRI. Zpracování dokumentu bude probíhat ve dvou fázích – koncept a návrh. Studie 

bude řešit dopady do území 43 obcí včetně dalších vnějších dopadů do regionu a zadání studie bylo 

s dotčenými obcemi projednáno. Studie by měla být hotova v termínu do 16. 10. 2017. Členové 

výboru budou průběžně informováni o aktuálním stavu pořízení studie. 

http://www.proinovace.cz/
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Následně proběhla krátká diskuze přítomných k dané problematice. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   13 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VHSPP /1/6/2017 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informaci o pořízení územní studie „Studie územních dopadů rozvoje průmyslové zóny Solnice 

– Kvasiny“ 

 

 

 

K bodu 7 

Volba místopředsedy/místopředsedkyně výboru 

 

Předseda výboru seznámil členy výboru s tím, že dle Jednacího řádu zastupitelstva a výborů 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje je z hlediska kompetencí jedinou funkcí místopředsedy 

výboru řízení jednání výboru v době nepřítomnosti předsedy. Tím však může být předsedou nebo 

usnesením výboru pověřen jakýkoliv člen výboru. Na základě uvedeného dal předseda ke zvážení 

členům výboru, zdali je nutné místopředsedu/místopředsedkyni volit. 

 

Slova se ujal Bc. Jiří Kálal, který navrhl odhlasovat, že místopředsedu výbor volit nebude.  

   

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   13 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VHSPP /1/7/2017 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. souhlasí 

 s tím, že pokud nebude v budoucnu rozhodnuto jinak, výbor místopředsedu volit nebude  

 

 

 

K bodu 8 

Plán jednání výborů 
 

Předseda seznámil členy výboru s návrhem termínů jednání výboru pro hospodářskou spolupráci  

a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v roce 2017: 18. 1., 8. 3., 12. 4.,  

24. 5., 28. 6., 6. 9., 11. 10. a 15. 11. Jednacími dny budou středy od 15:30 hodin. Není vyloučeno,  

že v případě aktuální potřeby se výbor sejde vícekrát. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   13 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VHSPP /1/8/2017 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 termíny jednání výboru v roce 2017:  

středa 18. 01. 2017 od 15:30 hodin 

středa 08. 03. 2017 od 15:30 hodin 

středa 12. 04. 2017 od 15:30 hodin 

středa 24. 05. 2017 od 15:30 hodin 

středa 28. 06. 2017 od 15:30 hodin 

středa 06. 09. 2017 od 15:30 hodin 

středa 11. 10. 2017 od 15:30 hodin 

středa 15. 11. 2017 od 15:30 hodin 

 

 

 

K bodu 9 

Plán práce 

 

Předseda seznámil přítomné s níže uvedeným návrhem plánu činnosti výboru 

- navázání spolupráce s Úřadem práce a Hospodářskou komorou – prezentace zaměstnanosti  

- seznámení členů výboru s Centry odborného výcviku, stavem přípravy Strategie rozvoje kraje 

2020+, Smart akcelerátor, Zaměstnaný absolvent, Pakt zaměstnanosti, KOMPAS - monitoring trhu 

práce MPSV 

- IROP, ITI projekty 

- náměstkyně hejtmana Mgr. Berdychová - zemědělské vzdělávání (téma školní statek Hořice, 

kulatý stůl ke vzdělávání v oblasti zemědělství) 

- zóna Kvasiny – problematika zaměstnanosti (pan Tichý - CIRI)  

- lékaři, sestry – podmínky, motivace, lékařky po návratu z rodičovské dovolené aj.  

- zaměstnávání cizinců 

- rezervy v zaměstnanosti – sociální podnikání, sociálně a zdravotně znevýhodnění atd. 

- střední školství vs. potřeba trhu práce 

- personální agentury 

 

Ohledně navržených témat proběhla diskuze, v jejímž závěru předseda požádal členy výboru  

o zvážení dalších vhodných témat. Bod byl uzavřen s tím, že plán práce bude znovu projednán  

na příštím jednání výboru.   

 

 

 

K bodu 10 

Různé 

 

Předseda výboru vyzval členy k dalším podnětům k diskuzi. Další podněty ze strany členů výboru 

nevzešly. 

Všechny body programu byly vyčerpány.  
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První jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bylo ukončeno dne 18. 1. 2017 

v 17:50 hodin. 

 

 

 

 

 

………………………………………  ……………………………………….. 

           Mgr. Martin Hanousek         Bc. Jiří Kálal 

     předseda výboru       ověřovatel zápisu 
 

 
 

 

 

Zpracoval: Mgr. Martin Struna 

V Hradci Králové dne 30. 01. 2017 
 

 

 
 


