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Z á p i s 

 

ze 4. jednání Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 24. května 2017 od 15:30 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka č. 9-P1.905 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 

 

Přítomni:  Martin Hanousek, Miroslav Adámek, Eva Bartošová, Jaroslava Blažková,  
Jan Janeček, Kateřina Jelínková, Martin Knob, Lucie Potůčková, Jiří Škop, Andrea 
Turková, Miroslav Vlasák 

 

Omluveni:  Rudolf Polák, Lukáš Janeček, Jan Jiřička, Jiří Kálal 
 

Tajemník: Martin Struna  

 

Hosté:  Ing. Václav Jarkovský, Mgr. Martina Berdychová, Mgr. Martin Horák, Mgr. Jana 

Fröhlichová, Ing. Věra Varmužová  

 

Program:  
1. Schválení programu jednání a volba ověřovatele zápisu 

 

2. Projekce obyvatelstva v Královéhradeckém kraji do roku 2050 
(Ing. Věra Varmužová - Český statistický úřad) 

 

3. Projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň 

(Mgr. Jana Fröhlichová - Ministerstvo práce a sociálních věcí) 

 

4. Různé 

 

 

K bodu 1 

Schválení programu jednání a volba ověřovatele zápisu 

 

Jednání v 15:35 hod. 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 10 členů výboru. 
 

Předseda výboru navrhl Jana Janečka jako ověřovatele zápisu. 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 

Hlasování: Pro:     10 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VHSPP/4/19/2017 

Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Jana Janečka jako ověřovatele zápisu  
 



 Strana 2 (celkem 3)  

 

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:   10 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VHSPP/4/20/2017 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání  
 

Po tomto hlasování v 15:40 se k jednání výboru připojil Jiří Škop – přítomno 11 členů výboru. 
 

K bodu 2 

Projekce obyvatelstva v Královéhradeckém kraji do roku 2050 

 

Předseda výboru předal slovo Ing. Věře Varmužové z Krajské správy ČSÚ v Hradci Králové, která 
přítomné formou prezentace seznámila s projekcí obyvatelstva v Královéhradeckém kraji do roku 
2050. Prezentace byla zaměřena zejména na popis předpokládaného demografického vývoje 
v Královéhradeckém kraji a ve srovnání s kraji ostatními. 
 

Následně proběhla diskuze přítomných k dané problematice.  
 

K bodu 3 

Projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň 

 

Předseda výboru předal slovo Mgr. Janě Fröhlichové, krajské koordinátorce projektu 

„Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“, která přítomné formou prezentace seznámila 
s hlavními cíli a klíčovými aktivitami projektu „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“ 

a dále s Akčním plánem přípravy na stárnutí v rámci kraje. 

 

Na základě proběhlé diskuze navrhl předseda výboru hlasovat o následujícím usnesení. 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 

Hlasování: Pro:     9 

Proti:     0 

Zdržel se:   2 

 

USNESENÍ VHSPP/4/21/2017 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje v rámci koncepce rodinné politiky řešit téma 
zaměstnávání starších pracovníků a seniorů  
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K bodu 4 

Různé 

 

V rámci tohoto bodu předseda výboru seznámil členy výboru s plánem práce na nejbližší 2 jednání.  
 

28. 6. se výbor bude zabývat problematikou průmyslové zóny Kvasiny a následně 6. 9. proběhne 
jednání výboru přímo v Kvasinách. 
 

Dále předseda výboru vyzval členy k dalším podnětům k diskuzi. Další podněty ze strany členů 
výboru nevzešly. 
 

Všechny body programu byly vyčerpány.  

 

Čtvrté jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bylo ukončeno dne 24. 5. 2017 

v 17:00 hodin. 

 

 

 

 

 

………………………………………  ……………………………………….. 
           Mgr. Martin Hanousek           Jan Janeček 

     předseda výboru        ověřovatel zápisu 
 

 
 

 

 
 

Zpracoval: Mgr. Martin Struna 

V Hradci Králové dne 6. 6. 2017 
 

 
 

 


