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Z á p i s 
z 5. jednání Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 6. září 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, Jaroslava Blažková, Jan Janeček,  

Lukáš Janeček, Jiří Kálal, Lucie Potůčková, Miroslav Vlasák 
 
Omluveni:  Rudolf Polák, Eva Bartošová, Kateřina Jelínková, Martin Knob, Jiří Škop,  

Andrea Turková  
 
Tajemník: Martin Struna  
 
Hosté:  Ing. Václav Jarkovský, Mgr. Martin Horák, Ing. Jana Jiráňová, Ing. Pavel Tichý, 

JUDr. Bc. Lukáš Korych 
 
Program:  
1. Schválení programu jednání a volba ověřovatele zápisu 

 
2. Strategická průmyslová zóna Solnice – Kvasiny, prezentace Centra průmyslových zón  

při CIRI (Ing. Jana Jiráňová – manažerka průmyslových zón) 
 

3. Zpráva o aktuální bezpečnostní situaci v SPZ Solnice - Kvasiny  
(Mgr. Martin Hanousek) 

 
4. Informace o přípravě Pravidel pro poskytování stipendií studentům vzdělávajícím se v oboru 

vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra  
 
5. Různé 
 
K bodu 1 
Schválení programu jednání a volba ověřovatele zápisu 
 
Jednání v 15:34 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 8 členů výboru. 
 
Předseda výboru navrhl Jaroslavu Blažkovou jako ověřovatelku zápisu. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro:     8 

Proti:     0 
Zdržel se:   0 

 
USNESENÍ VHSPP/5/22/2017 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 
 Jaroslavu Blažkovou jako ověřovatelku zápisu  
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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:     8 

Proti:     0 
Zdržel se:   0 

 
USNESENÍ VHSPP/5/23/2017 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 
 program jednání  

 
 
K bodu 2 
Strategická průmyslová zóna Solnice – Kvasiny, prezentace Centra průmyslových zón  
při CIRI 
 
Předseda výboru předal slovo Ing. Janě Jiráňové z Centra průmyslových zón při CIRI,  
která přítomné formou prezentací seznámila nejprve s regionální infrastrukturou průmyslové zóny 
Solnice – Kvasiny a následně s Rozšířením strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny  
a zlepšením veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu. Prezentace Ing Jiráňové doplnil 
Ing. Tichý o informace k usnesením vlády, které se týkají průmyslové zóny Solnice – Kvasiny.  
 
Následně proběhla diskuze přítomných k dané problematice, ve které Jiří Kálal upozornila na 
problémy s vlivem politiků na stavební úřady, zejména pokud jde o vyvlastňování apod. 
 
Předseda výboru následně navrhl, aby výbor vzal informaci CIRI o regionální infrastruktuře a 
rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny na vědomí. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro:     8 

Proti:     0 
Zdržel se:   0 

 
USNESENÍ VHSPP /5/24/2017 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 
 informaci CIRI o regionální infrastruktuře a rozšíření strategické průmyslové zóny  

Solnice – Kvasiny 
 
Po tomto hlasování opustil jednání výboru Jiří Kálal (v 16:34 hod.) a výbor tak přestal být 
usnášeníschopný. Přítomní členové výboru se dohodli na pokračování jednání s tím, že nebude moci 
být přijato žádné usnesení.  
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K bodu 3 
Zpráva o aktuální bezpečnostní situaci v SPZ Solnice - Kvasiny  
 
Předseda výboru Martin Hanousek seznámil přítomné formou prezentace s vývojem bezpečnostní 
situace ve strategické průmyslové zóně Solnice – Kvasiny. 
 

K bodu 4 
Informace o přípravě Pravidel pro poskytování stipendií studentům vzdělávajícím se v oboru 
vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra 
 
Předseda výboru předal slovo Mgr. Martinu Strunovi, který v krátkosti ústně informoval přítomné 
o přípravě poskytování stipendií pro studenty krajem zřizovaných VOŠ v oboru vzdělání 
Diplomovaná všeobecná sestra. Sdělil přítomným, že byla zvolena forma Pravidel pro poskytování 
stipendií studentům vzdělávajícím se v oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra, jejichž návrh 
bude projednávat Rada Královéhradeckého kraje dne 18. 9. 2017 s účinností od 1. 10. 2017. 
Stipendia budou vyplácena studentům všech ročníků daného oboru počínaje školním rokem 
2017/2018. Informaci Mgr. Struny doplnil Ing. Václav Jarkovský o vysvětlení důvodů, proč byla 
zpracována samostatná pravidla, a nebyl novelizován metodický pokyn pro vyplácení finanční 
podpory žákům vybraných oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem, jak bylo 
původně uloženo usnesením zastupitelstva. 
  
K bodu 5 
Různé 
 
Předseda výboru sdělil členům, že příští jednání výboru dne 11. 10. proběhne v Kvasinách. 
 
Dále předseda výboru vyzval členy k dalším podnětům k diskuzi.  
 
O slovo se přihlásila Lucie Potůčková, která vznesla dotaz na předsedu výboru, zdali zastupitelstvo 
výboru uložilo nějakou konkrétní náplň činnosti, neboť má pocit, že se překrýváme v kompetencích 
s jinými výbory. Paní Potůčkovou doplnil i Miroslav Vlasák a oba společně navrhli, aby výbor řešil 
spíše nějakou oblast, kterou nemají v hlavní náplni jiné výbory. Dále se pozastavili nad tím,  
proč se výbor zaměřuje na region, kde je přezaměstnanost a nezaměřuje se spíše na regiony v rámci 
kraje, kde je vyšší nezaměstnanost. Do diskuze vstoupila i Jaroslava Blažková, která se domnívá, 
že by zastupitelstvo mělo stanovit, co konkrétně očekává od výboru pro hospodářskou spolupráci  
a pracovní příležitosti. 
 

Předseda výboru Martin Hanousek odpověděl, že náplň výboru byla diskutována s vedením kraje  
a projednána na jednání Výboru (viz zápis z prvního jednání ze dne 18. ledna 2017). Plán práce 
výboru byl diskutován na prvním a především druhém jednání výboru (viz zápis ze dne 8. 3. 2017). 
Zde byla jako prioritní témata v oblasti vlastní iniciativy výboru definována problematika 
pracovníků ve zdravotnictví a dále průmyslové zóny Kvasiny. Obě témata reflektují náplň výboru. 
Výboru se dosud podařilo ve spolupráci s krajskými SŠ a VOŠ doporučit a především prosadit návrh 
na úpravu podpory oboru Diplomovaná všeobecná sestra a doporučit zavedení náborového 
příspěvku pro sestry (doporučení schváleno zastupitelstvem - dosud nerealizováno). Zaměření  
na PZ Solnice - Kvasiny reflektuje jeden z hlavních úkolů pro výbor, tj. věnovat se problematice 
zaměstnávání zahraničních zaměstnanců. Předseda výboru byl pověřen vedením kraje  
mj. zastupováním kraje v Pracovní skupině Ministerstva vnitra pro řešení problémů spojených  
se zaměstnáváním cizinců v průmyslových zónách. Z hlediska zaměstnanosti je problematika PZ 
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Solnice - Kvasiny zásadním tématem s dopady do širokého okolí zóny v oblasti zaměstnanosti, 
nedostatku pracovních sil, bezpečnosti, dopravy apod. 
Případné přesahy do činnosti jiných výborů jsou vždy konzultovány se zástupci výborů, kterých se 
téma týká (např. výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost v případě podpory oboru  
DVS apod.). V oblasti PZ Solnice byla nabídnuta spolupráce výboru bezpečnostnímu a komisi pro 
lidská práva. Jakékoliv náměty pro činnost výboru jsou samozřejmě vítány a v případě zájmu budou 
na program zařazeny. 
 
 
Všechny body programu byly vyčerpány.  
 
Páté jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bylo ukončeno dne 6. 9. 2017 v 17:25 
hodin. 
 
 
 
 

………………………………………  ……………………………………….. 
           Mgr. Martin Hanousek          Jaroslava Blažková 
     předseda výboru           ověřovatelka zápisu 
 
 
 
 
 

Zpracoval: Mgr. Martin Struna 
V Hradci Králové dne 20. 9. 2017 
 
 
 


