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Z á p i s 
z 6. jednání Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 22. listopadu 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,  

Kateřina Jelínková, Martin Knob, Lucie Potůčková, Jiří Říha, Jiří Škop, Miroslav 
Vlasák 

 
Omluveni:  Jiří Kálal, Andrea Turková  
 
Tajemník: Martin Struna  
 
Hosté:  Mgr. Martina Berdychová, PaedDr. Markéta Stuchlíková, Ing. Václav Jarkovský 
 
Program:  
1. Schválení programu jednání a volba ověřovatele zápisu 

 
2. Představení nových členů výboru 
 
3. Návrh řešení sítě středních škol zřizovaných Královéhradeckým krajem 
 
4. Termíny jednání a plán práce výboru na rok 2018  

 
5. Různé 
 
K bodu 1 
Schválení programu jednání a volba ověřovatele zápisu 
 
Jednání v 15:38 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:     8 

Proti:     0 
Zdržel se:   2 

 
USNESENÍ VHSPP/6/25/2017 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 
 Jana Janečka jako ověřovatele zápisu  

 
 
Předseda výboru seznámil členy výboru s programem jednání a vyzval je k jeho případnému 
doplnění. Nebyl podán návrh na doplnění programu. 



 Strana 2 (celkem 10) 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro:    10 

Proti:     0 
Zdržel se:   0 

 
USNESENÍ VHSPP/6/26/2017 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 
 program jednání  

 
 
K bodu 2 
Představení nových členů výboru 
 
Předseda výboru oznámil změny v členské základně výboru a předal slovo Jiřímu Říhovi, jednomu 
ze dvou nových členů výboru, který se ve stručnosti představil.  
 
 
K bodu 3 
Návrh řešení sítě středních škol zřizovaných Královéhradeckým krajem 
 
Předseda výboru přivítal náměstkyni hejtmana Mgr. Martinu Berdychovou a předal jí slovo. Mgr. 
Berdychová obecně představila návrh optimalizace sítě středních škol zřizovaných 
Královéhradeckým krajem. Sdělila členům výboru, že se optimalizace dotkne 21 příspěvkových 
organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení, nicméně se počítá s tím, že vzdělávání 
zůstane zachováno ve všech dotčených městech. Souběžně s optimalizací samotných škol se počítá 
i s oborovou optimalizací. Zejména je záměrem utlumit některé službové obory. V závěru své 
úvodní řeči náměstkyně Berdychová sdělila, že v příštím roce by se mělo přistoupit k optimalizaci 
sítě gymnázií. 
 
Následně proběhla diskuze členů výboru, z níž vyplynulo doporučení k optimalizaci sítě gymnázií 
a podpora stanovení minimální hranice úspěšnosti u jednotných přijímacích zkoušek na gymnáziích.   
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro:     9 

Proti:     0 
Zdržel se:   1 

 
USNESENÍ VHSPP/6/27/2017 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje provést v příštím roce optimalizaci sítě gymnázií 

zřizovaných Královéhradeckým krajem 
II. podporuje 
 stanovení minimální hranice úspěšnosti u jednotných přijímacích zkoušek, jejíž dosažení bude 

v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 podmínkou pro přijetí do gymnaziálních 
oborů ve středních školách zřizovaných Královéhradeckým krajem  
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Následně se přistoupilo k hlasování o jednotlivých optimalizačních návrzích. Členové výboru se 
shodli na tom, že nebudou hlasovat o názvech nově utvořených organizací, ale pouze o samotném 
optimalizačním návrhu na sloučení a o tom, kterou nástupnickou organizaci doporučují jako 
nástupnickou. Mgr. Berdychová před každým hlasováním zvlášť jednotlivé návrhy okomentovala. 
 

1. Sloučení příspěvkových organizací Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. Govorova 
110 a Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 

 

Hlasování: Pro:    10 
Proti:     0 
Zdržel se:   0 

 
USNESENÍ VHSPP/6/28/2017 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 
 návrh na sloučení příspěvkových organizací Střední škola potravinářská, Smiřice,  

Gen. Govorova 110 a Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 
II. doporučuje 
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit sloučení příspěvkových organizací Střední 

škola potravinářská, Smiřice, Gen. Govorova 110 (IČ:15 061 507) a Střední škola služeb, 
obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 (IČ: 00 527 939) dnem 1. 7. 2018 s tím,  
že Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 bude právním 
nástupcem sloučením zanikající druhé příspěvkové organizace, který přejímá veškerý její 
majetek, práva a závazky 

 
 

2. Sloučení příspěvkových organizací Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový 
Bydžov, Jana Maláta 1869 a Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 

 

Hlasování: Pro:    10 
Proti:     0 
Zdržel se:   0 
 

USNESENÍ VHSPP/6/29/2017 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 
 návrh na sloučení příspěvkových organizací Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový 

Bydžov, Jana Maláta 1869 a Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 
II. doporučuje 
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit sloučení příspěvkových organizací Vyšší 

odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869 (IČ: 62 690 159)  
a Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 (IČ: 62 690 221) dnem 1. 7. 2018 s tím,  
že Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 bude právním nástupcem sloučením zanikající 
druhé příspěvkové organizace, který přejímá veškerý její majetek, práva a závazky 
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3. Sloučení příspěvkových organizací Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený 
Kostelec, 17. listopadu 1197, Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, 
Náchodská 285 a Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 

 

Hlasování: Pro:     9 
Proti:     0 
Zdržel se:   1 
 

USNESENÍ VHSPP/6/30/2017 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 
 návrh na sloučení příspěvkových organizací Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený 

Kostelec, 17. listopadu 1197, Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, 
Náchodská 285 a Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 

II. doporučuje 
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit sloučení příspěvkových organizací Střední 

škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 (IČ: 00 653 705), 
Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285 (IČ: 13 584 898)  
a Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 (IČ: 14 450 356) dnem 1. 7. 2018 s tím, 
že Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910  bude právním nástupcem sloučením 
zanikajících dvou příspěvkových  organizací, který přejímá veškerý jejich majetek, práva  
a závazky 

 
 

4. Sloučení příspěvkových organizací Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová 
škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931 a Obchodní akademie, Náchod, 
Denisovo nábřeží 673 

 
Předseda výboru navrhl u této kauzy hlasovat zvlášť o samotném návrhu na sloučení a zvlášť  
o nástupnické organizaci. 

Hlasování: Pro:    10 
Proti:     0 
Zdržel se:   0 
 

USNESENÍ VHSPP/6/31/2017 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 
 návrh na sloučení příspěvkových organizací Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová 

škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931 a Obchodní akademie, Náchod, 
Denisovo nábřeží 673 

II. doporučuje 
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit sloučení příspěvkových organizací Vyšší 

odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 
931 (IČ:48 623 717) a Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 (IČ: 48 623 661) 
dnem 1. 7. 2018 
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Hlasování: Pro:     8 
Proti:     1 
Zdržel se:   1 

 
USNESENÍ VHSPP/6/32/2017 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Obchodní akademii, Náchod, Denisovo nábřeží 

673 (IČ: 48 623 661) jako právního nástupce sloučením zanikající organizace Vyšší odborná 
škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931, 
který přejímá veškerý jejich majetek, práva a závazky 

 
 

5. Sloučení příspěvkových organizací Střední průmyslová škola, střední odborná škola a 
střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 a Střední škola a Základní 
škola, Nové Město nad Metují  

 
V průběhu projednávání této kauzy opustil jednání výboru Miroslav Vlasák. Od 16:27 bylo tedy 
přítomno pouze 9 členů výboru. 

 
Hlasování: Pro:     8 

Proti:     0 
Zdržel se:   1 
 

USNESENÍ VHSPP/6/33/2017 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 
 návrh na sloučení příspěvkových organizací Střední průmyslová škola, střední odborná škola  

a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 a Střední škola a Základní škola, 
Nové Město nad Metují 

II. doporučuje 
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit sloučení příspěvkových organizací Střední 

průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, 
Školní 1377 (IČ: 14 450 453) a Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují  
(IČ: 48 623 725) dnem 1. 1. 2018 s tím, že Střední škola a Základní škola, Nové Město  
nad Metují bude právním nástupcem sloučením zanikající druhé příspěvkové organizace, který 
přejímá veškerý její majetek, práva a závazky 

 
 

6. Sloučení příspěvkových organizací Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Trutnov, Volanovská 243 a Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad 
Metují  

 

Hlasování: Pro:     9 
Proti:     0 
Zdržel se:   0 

 
 
 



 Strana 6 (celkem 10) 

USNESENÍ VHSPP/6/34/2017 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 
 návrh na sloučení příspěvkových organizací Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 

Trutnov, Volanovská 243 a Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice  
nad Metují 

II. doporučuje 
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit sloučení příspěvkových organizací Střední 

odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 (IČ: 00 529 681) a Střední 
škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují (IČ: 15 046 249) dnem 1. 7. 2018 
s tím, že Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují bude právním 
nástupcem sloučením zanikající druhé příspěvkové organizace, který přejímá veškerý její 
majetek, práva a závazky 

 
 

7. Sloučení příspěvkových organizací Obchodní akademie, Trutnov, Malé náměstí 158 
a Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 
303 

 

Hlasování: Pro:     9 
Proti:     0 
Zdržel se:   0 
 

USNESENÍ VHSPP/6/35/2017 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 
 návrh na sloučení příspěvkových organizací Obchodní akademie, Trutnov, Malé náměstí 158  

a Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 
II. doporučuje 
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit sloučení příspěvkových organizací Obchodní 

akademie, Trutnov, Malé náměstí 158 (IČ: 60 153 334) a Vyšší odborná škola zdravotnická  
a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 (IČ: 13 582 968) dnem 1. 7. 2018 s tím, 
že Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 
bude právním nástupcem sloučením zanikající druhé příspěvkové organizace, který přejímá 
veškerý její majetek, práva a závazky 

 
 

8. Sloučení příspěvkových organizací Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846 
a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265   

 
K tomuto optimalizačnímu návrhu proběhla širší diskuze. Návrh okomentoval kromě náměstkyně 
Berdychové i Martin Knob. Následně předseda výboru podal protinávrh s tím, že nástupnická 
organizace by měla být Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846. 
 
Nejprve se tedy hlasovalo o protinávrhu. 
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Hlasování: Pro:     1 
Proti:     5 
Zdržel se:   3 
 

NÁVRH USNESENÍ VHSPP 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje 

I. projednal 
 návrh na sloučení příspěvkových organizací Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 

846 a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 

II. doporučuje 
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit sloučení příspěvkových organizací  

Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846 (IČ: 15 055 663) a Střední odborná 

škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 (IČ: 65 715 284) dnem 1. 7. 2018 s 

tím, že Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846 (IČ: 15 055 663) bude právním 

nástupcem sloučením zanikající druhé příspěvkové organizace, který přejímá veškerý její 

majetek, práva a závazky 

 
Návrh nebyl přijat 
 
Následně proběhlo hlasování o původním návrhu. 
 

Hlasování: Pro:     6 
Proti:     0 
Zdržel se:   3 
 

NÁVRH USNESENÍ VHSPP 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje 

I. projednal 
 návrh na sloučení příspěvkových organizací Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 

846 a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 

II. doporučuje 
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit sloučení příspěvkových organizací  

Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846 (IČ: 15 055 663) a Střední odborná 

škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 (IČ: 65 715 284) dnem 1. 7. 2018  

s tím, že Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265  

(IČ: 65 715 284) bude právním nástupcem sloučením zanikající druhé příspěvkové organizace, 

který přejímá veškerý její majetek, práva a závazky 

 
Návrh nebyl přijat 
 
Následně bylo hlasováno o návrhu na sloučení bez určení nástupnické organizace. 

 
Hlasování: Pro:     9 

Proti:     0 
Zdržel se:   0 
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USNESENÍ VHSPP/6/36/2017 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 
 návrh na sloučení příspěvkových organizací Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 

846 a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 
II. doporučuje 
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit sloučení příspěvkových organizací  

Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846 (IČ: 15 055 663) a Střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 (IČ: 65 715 284) dnem 1. 7. 2018 

 
 

9. Sloučení příspěvkových organizací Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, 
Horská 309 a Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586 

 

Hlasování: Pro:     8 
Proti:     0 
Zdržel se:   1 
 

USNESENÍ VHSPP/6/37/2017 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 
 návrh na sloučení příspěvkových organizací Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, 

Horská 309 a Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586 
II. doporučuje 
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit sloučení příspěvkových organizací 

Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309 (IČ:60 153 326) a Gymnázium, 
Vrchlabí, Komenského 586 (IČ: 60 153 245) dnem 1. 7. 2018 s tím, že Gymnázium, Vrchlabí, 
Komenského 586 bude právním nástupcem sloučením zanikající druhé příspěvkové organizace, 
který přejímá veškerý její majetek, práva a závazky 

 
 

10. Splynutí příspěvkových organizací Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné 
učiliště a vyšší odborná škola, Hořice a Střední odborné učiliště,  Lázně Bělohrad, 
Zámecká 478  

 
K tomuto optimalizačnímu návrhu proběhla širší diskuze. Předseda výboru se zeptal náměstkyně 
Berdychové, proč se škola v Hořicích neslučuje se školou v Kopidlně. Bylo mu odpovězeno, že se 
jedná o 3 nestabilní školy, proto se navrhuje spojení nejprve dvou subjektů a SŠ v Kopidlně se k nim 
připojí, až se stav stabilizuje. 
 
Následně proběhla diskuze o tom, zda by se školy měly sloučit, nebo by mělo dojít ke splynutí. 
 
Nejprve se hlasovalo o návrhu na sloučení. 
 

Hlasování: Pro:     7 
Proti:     0 
Zdržel se:   2 
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NÁVRH USNESENÍ VHSPP 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje 

I. projednal 
 návrh na sloučení příspěvkových organizací Gymnázium, střední odborná škola, střední 

odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice a Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, 

Zámecká 478 

II. doporučuje 
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit sloučení příspěvkových organizací 

Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice 

(IČ:60 116 927) a Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478 (IČ: 00 087 726) 

dnem 1. 7. 2018 s tím, že Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478  bude právním 

nástupcem sloučením zanikající druhé příspěvkové organizace, který přejímá veškerý její 

majetek, práva a závazky 

 
Návrh nebyl přijat 
 
Poté proběhlo hlasování o návrhu na splynutí. 
 

Hlasování: Pro:     6 
Proti:     1 
Zdržel se:   2 
 

 
NÁVRH USNESENÍ VHSPP 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje 

I. projednal 
 návrh na splynutí příspěvkových organizací Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné 

učiliště a vyšší odborná škola, Hořice a Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478 

II. doporučuje 
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit splynutí příspěvkových organizací 

Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice 

(IČ:60 116 927) a Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478 (IČ: 00 087 726) 

dnem 1. 7. 2018 s tím, že veškerý majetek, práva a závazky splynutím zanikajících organizací 

přechází na splynutím vznikající příspěvkovou organizaci Zemědělská akademie Hořice - 

střední škola a vyšší odborná škola 

 
Návrh nebyl přijat 
 
 
K bodu 4 
Termíny jednání a plán práce výboru na rok 2018 
 
Předseda výboru představil členům návrh termínů jednání výboru pro rok 2018. V diskuzi se většina 
členů vyjádřila proti tomu, aby jednání výboru probíhala ve čtvrtek, nicméně na místě nebylo možné 
domluvit jiné termíny jednání. Předseda výboru sdělil členům, že první jednání výboru by se mělo 
konat společně s Komisí Rady Královéhradeckého kraje pro lidská práva a Výborem bezpečnostním 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 7. 2. od 14:00 hodin. O tomto návrhu nechal hlasovat. 
 
Ještě před hlasováním opustil místnost Jiří Říha. Při hlasování bylo přítomno 8 členů výboru. 
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Hlasování: Pro:     8 
Proti:     0 
Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VHSPP/6/38/2017 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 
 termín prvního jednání výboru v roce 2018:  

středa 07. 02. 2018 od 14:00 hodin 
společné jednání s Komisí Rady Královéhradeckého kraje pro lidská práva a Výborem 
bezpečnostním Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

K bodu 5 
Různé 
 
Předseda výboru vyzval členy k dalším podnětům k diskuzi. Další podněty ze strany členů výboru 
nevzešly. 
 
Všechny body programu byly vyčerpány.  
 
Šesté jednání výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti bylo ukončeno  
dne 22. 11. 2017 v 17:45 hodin. 

 
 
 
 
 

………………………………………  ……………………………………….. 
           Mgr. Martin Hanousek             Jan Janeček 
     předseda výboru           ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
 

Zpracoval: Mgr. Martin Struna 
V Hradci Králové dne 18. 1. 2018 
 
 
 


