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Z á p i s 

 

ze 13. jednání Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 28. listopadu 2018 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka  9-P1.905 

v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 

 

Přítomni:  Martin Hanousek, Miroslav Adámek, Eva Bartošová, Jan Janeček, Kateřina Jelínková, 

Petr Lanta, Jiří Pechar, Lucie Potůčková, Jiří Říha, Jiří Škop, Miroslav Vlasák 

Omluveni:  Jaroslava Blažková, Jan Jiřička, Jiří Kálal, Andrea Turková 

Nepřítomni: 

Tajemník: Jindra Smejkalová  

Přizváni:  Mgr. Martina Berdychová, Mgr. Ivana Kudrnáčová (omluvena), PaedDr. Markéta 

Stuchlíková, RNDr. Jiří Ort, Mgr. Martin Horák (omluven) 

 

Členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje:  

 

 

 

Program:  

 

1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu  

2. Spolupráce škol a zaměstnavatelů – projekt „Pilotáž prvků duálního vzdělávání realizovaného 

v partnerstvích zaměstnavatelů a středních škol Královéhradeckého kraje“ 

3. Vzdělávání sester a stipendijní programy pro diplomované sestry  

4. Schválení Výroční zprávy o činnosti Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2018 

5. Návrhy termínů zasedání Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro rok 2019 

6. Návrhy témat pro jednání Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro rok 2019 

7. Různé, diskuze, závěr 
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K bodu 1 

Zahájení, schválení závazného programu jednání a volba ověřovatele zápisu  

Třinácté jednání Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje (dále též jen „výbor“) v 15:05 hodin zahájil a řídil předseda výboru Martin 

Hanousek. Předseda výboru přivítal přítomné členy a hosty a konstatoval, že výbor je usnášení 

schopný; přítomno bylo 10  členů výboru. Dále informoval o nepřítomnosti členů výboru (Jaroslavy 

Blažkové, Jiřího Kálala, Jana Jiřičky a Andrey Turkové) omluvených zejména z naléhavých 

pracovních či rodinných důvodů.  

 

Předseda výboru navrhl pana Miroslava Adámka jako ověřovatele zápisu; tento souhlasil.  

 

Hlasování se nezúčastnil 1 člen výboru. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:       9 

Proti:       0 

Zdržel se:     1 

 

USNESENÍ VHSPP/13/52/2018 

Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Miroslava Adámka jako ověřovatele zápisu  

 

 

 

Poté předseda výboru seznámil členy výboru s programem jednání: 

 

1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu  

2. Spolupráce škol a zaměstnavatelů – projekt „Pilotáž prvků duálního vzdělávání realizovaného 

v partnerstvích zaměstnavatelů a středních škol Královéhradeckého kraje“ 

3. Vzdělávání sester a stipendijní programy pro diplomované sestry  

4. Schválení výroční zprávy o činnosti Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2018 

5. Návrhy termínů zasedání Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro rok 2019 

6. Návrhy témat pro jednání Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro rok 2019 

7. Různé, diskuze, závěr 
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Následně vyzval přítomné členy k případnému doplnění. Nebyl podán návrh na doplnění 

programu.  

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:     10 

Proti:       0 

Zdržel se:     0 

 

USNESENÍ VHSPP/13/53/2018 

Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje 

I. schvaluje 

 program jednání: 

1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu  

2. Spolupráce škol a zaměstnavatelů – projekt „Pilotáž prvků duálního vzdělávání 

realizovaného v partnerstvích zaměstnavatelů a středních škol Královéhradeckého kraje“ 

3. Vzdělávání sester a stipendijní programy pro diplomované sestry  

4. Schválení výroční zprávy o činnosti Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní 

příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2018 

5. Návrhy termínů zasedání Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro rok 2019 

6. Návrhy témat pro jednání Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro rok 2019 

7. Různé, diskuze, závěr 

 

 

 

K bodu 2 

Spolupráce škol a zaměstnavatelů – projekt „Pilotáž prvků duálního vzdělávání realizovaného 

v partnerstvích zaměstnavatelů a středních škol Královéhradeckého kraje“ 

 

Předseda výboru vyzval RNDr. Jiřího Orta, aby přítomné podrobněji seznámil s projektem „Pilotáž 

prvků duálního vzdělávání realizovaného v partnerstvích zaměstnavatelů a středních škol 

Královéhradeckého kraje“. 
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RNDr. Jiří Ort přistoupil k představení projektu a uvedl, že hlavní idea projektu je postavena 

na snaze o maximální možný přenos praktického vyučování do prostředí firem; přičemž požadavky 

podniků a škol by se měly promítnout do společné přípravy a definování obsahu a struktury 

odborné výuky. Role společnosti TREXIMA tkví v zajištění služeb konzultační, koordinační 

a metodické podpory v rámci procesu implementace a posilování prvků duálního vzdělávání; 

společnost TREXIMA sehraje roli jakéhosi „mentora či garanta = koordinátora“ mezi školami 

a zaměstnavateli. Projekt se v první řadě soustředí na žáky, cílí zejména na zajištění lepší 

uplatnitelnosti absolventů škol na trhu práce prostřednictvím podpory odborného a technického 

vzdělávání založené na prohloubení spolupráce škol a  firem ve vztahu k samotnému vzdělávacímu 

procesu. Žák je pojímán jako budoucí kvalifikovaný zaměstnanec vzdělávaný pod záštitou nejen 

školy, ale i zaměstnavatele; očekává se tedy, že propojením této trojice aktérů dojede ke zvýšení 

motivační úrovně všech participantů projektu.   

Do projektu jsou v této fázi zapojeny následující subjekty: 

• Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 

• Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

• Střední škola strojírenská a elektrotechnická 

• Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 

• Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 

• ATAS 

• FARMET  

• MATRIX a.s.  

• Seco Industries, s.r.o. 

• Continental Automotive CR 

• STÜEKEN 

• DEPRAG CZ 

V závěru prezentace RNDr. Jiří Ort zmínil i další aktivity, jimiž kraj podporuje odborné vzdělávání 

a spolupráci se zaměstnavateli, např. finanční podporu žáků vybraných oborů středního vzdělání 

s výučním listem, motivační a prospěchová stipendia, intenzivní spolupráci s Krajskou 

hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje apod. 

 

Diskuze 

Martin Hanousek, Jiří Říha 

Mgr. Martina Berdychová, RNDr. Jiří Ort 

 

V rámci diskuze předseda výboru zmínil rozporuplnost názorů na zmiňovaný projekt a jeho přínosy, 

a to na základě svých vlastních zjištění a názorů doptávaných škol. Jisté obavy z přínosu tohoto 

měkkého projektu vyjádřil také Jiří Říha. 

Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje, přítomné informovala, 

že projekt podpory prvků duálního vzdělávání je podporován Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy a zapojují se do něj postupně další a další kraje; záměrem ministerstva je najít 

systémové řešení a sjednotit postupy při zavádění prvků duálního vzdělávání, které by následně 

byly zaneseny do legislativy. 
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Předseda výboru doporučil využít nejen zkušenosti společnosti TREXIMA, ale také potenciál 

a zkušenosti škol, které byly zapojeny do obdobného projektu realizovaného TREXIMOU 

v Moravskoslezském kraji. 

 

V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil Jiří Škop. 

 

Hlasování se nezúčastnil 1 člen výboru. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování:  

Pro:     10 

Proti:       0 

Zdržel se:     0 

 

USNESENÍ VHSPP/13/54/2018 

Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí  

 informace o projektu „Pilotáž prvků duálního vzdělávání realizovaného v partnerstvích 

zaměstnavatelů a středních škol Královéhradeckého kraje“ 

 

 

 

K bodu 3 

Vzdělávání sester a stipendijní programy pro diplomované sestry  

 

Předseda výboru se vrátil k tématu stipendijních programů pro diplomované sestry, shrnul základní 

informace, které zazněly na minulém jednání výboru.  

 

Předseda výboru podal informace o aktuálním stavu studentů, počtu přiznaných motivačních 

stipendií a přiznaných prospěchových stipendií. Promluvil o složité situaci ve vyšších odborných 

školách, ubývajících počtech uchazečů o toto studium i vzdělávajících se studentů. Zdůraznil 

důležitost zrušení věkové hranice 26 let. 

Shrnul závěry z minulého jednání výboru týkající se záměru novelizovat Pravidla pro poskytování 

stipendií studentům vzdělávajícím se v oboru vzdělání 53-41-N/1.  Diplomovaná všeobecná sestra, 

denní forma vzdělávání, ve vyšších odborných školách zřizovaných Královéhradeckým krajem 

v následujících bodech:  

1. rozšíření platnosti Pravidel na obor vzdělání 53-41-N/51  Diplomovaná dětská sestra 
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2. rozšíření podmínky pro získání prospěchového stipendia za jednotlivá příslušná období 

školního roku, tj. zimní či letní období, také při dosažení celkového průměru hodnocení 

klasifikovaných zápočtů a zkoušek v rozmezí od 1,51 do 2,00 včetně 

3. zrušení, případně zvýšení věkové hranice (nyní stanovené na 26 let) pro získání stipendií. 

 

Diskuze: 

Martin Hanousek, Jiří Říha, Eva Barotšová, Jan Janečeček, Jiří Pechar 

Mgr. Martina Berdychová, PaedDr. Markéta Stuchlíková 

 

V rámci diskuze byl řešen posun věkové hranice 26 let, prospěchové stipendium 2. pásma             

(1,51 – 2,00 včetně), které někteří již nepovažovali za „prospěchové“ a namísto toho navrhovali 

zvýšení motivačního stipendia.  

Ze strany většiny členů výboru však zaznělo, že cílem je podpořit a motivovat uchazeče a studenty 

ke studiu, a to bez ohledu na věk, neboť je nesporně důležité řešit krizovou personální situaci 

ve zdravotnictví.  

 

Předseda výboru dal následně hlasovat o návrhu usnesení, které obsahově odpovídalo návrhu 

usnesení z minulého jednání výboru, které nemohlo být z důvodu nízké účasti členů výboru přijato.  

 

Hlasování se nezúčastnil 1 člen výboru.  

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování:  

Pro:       8 

Proti:       0 

Zdržel se:     2 

 

 

 

USNESENÍ VHSPP/13/55/2018 

Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje 

 

I. projednal  

 záměr novelizace Pravidel pro poskytování stipendií studentům vzdělávajícím se v oboru 

vzdělání 53-41-N/1.  Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma vzdělávání, ve vyšších 

odborných školách zřizovaných Královéhradeckým krajem 

II. schvaluje 

 záměr novelizace Pravidel pro poskytování stipendií studentům vzdělávajícím se v oboru 

vzdělání 53-41-N/1.  Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma vzdělávání, ve vyšších 

odborných školách zřizovaných Královéhradeckým krajem v následujících bodech:  
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1. rozšíření platnosti Pravidel na obor vzdělání 53-41-N/51  Diplomovaná dětská sestra 

2. rozšíření podmínky pro získání prospěchového stipendia za jednotlivá příslušná období 

školního roku, tj. zimní či letní období, také při dosažení celkového průměru hodnocení 

klasifikovaných zápočtů a zkoušek v rozmezí od 1,51 do 2,00 včetně 

3. zrušení, případně zvýšení věkové hranice (nyní stanovené na 26 let) pro získání stipendií 

III. doporučuje   

 Radě Královéhradeckého kraje 

odsouhlasit záměr novelizace Pravidel pro poskytování stipendií studentům vzdělávajícím se 

v oboru vzdělání 53-41-N/1.  Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma vzdělávání, 

ve vyšších odborných školách zřizovaných Královéhradeckým krajem dle bodu II. tohoto 

usnesení 

 

 

K bodu 4 

Schválení Výroční zprávy o činnosti Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2018 

 

Předseda výboru přítomné seznámil se způsobem zpracování Výroční zprávy o činnosti Výboru 

pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 

2018; uvedl důležitá fakta a informace, které zpráva obsahuje, shrnul dosavadní celoroční práci 

výboru, jeho úspěšné či méně úspěšné činnosti a seznámil přítomné s nejdůležitějšími fakty.   

 

Výbor si pro rok 2018 stanovil k řešení zejména níže uvedená témata, kterým se s výjimkou 

optimalizace školství věnoval:  

 Přijímání zahraničních pracovníků/cizích státních příslušníků 

 Průmyslová zóna Solnice – Kvasiny 

 Zdravotnictví – nábor lékařského a nelékařského personálu v nemocnicích 

 Stipendijní programy zdravotnických škol (diplomované sestry) 

 Optimalizace školství  

 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ 

 

V rámci jednotlivých jednání byla řešena především níže uvedená témata: 

 Personální management a krizová personální situace ve zdravotnictví (Zdravotnický holding 

Královéhradeckého kraje a. s.) 

 Vznik a činnost nadačních fondů na podporu nelékařského personálu  

 Vzdělávání sester a zhodnocení stipendijního programu pro obor vzdělání 53-41-N/11 

Diplomovaná všeobecná sestra 



Stránka 8 z 12 

 

 Představení projektu „Do praxe bez bariér“ (Centrum investic, rozvoje a inovací - regionální 

rozvojová agentura)  

 Prezentace pobočného závodu ŠKODA AUTO a. s. v Kvasinách - „Aktivity ŠKODA AUTO 

v oblasti vzdělávání, výcviku pracovníků a rozvoje regionu“ včetně exkurze do provozu 

závodu 

 Představení projektu „Analýza sociální situace ve vztahu k automobilové výrobě 

v průmyslové zóně Kvasiny – Solnice – Rychnov n/Kněžnou“ 

 „Režim Ukrajina“ – role a zkušenosti Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje 

 Komerční relokační služby zahraničním studentům a pracovníkům  

 Možnosti aktivního přístupu kraje k relokačním službám  

 Představení aktivit TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové, o. p. s. a možnosti 

podpory začínajících podnikatelů v Královéhradeckém kraji 

 

Předseda výboru upozornil přítomné členy, že účast na jednáních výboru některých z nich je velmi 

tristní a v příštím roce je třeba zvýšit účast a zejména aktivitu všech členů výboru.  

 

 

Předseda výboru uvedl činnosti, kterým se v tomto roce osobně nejvíce věnoval:  

 zastupování kraje ve skupině MVČR v problematice cizinců v politice zaměstnanosti 

 navázání spolupráce s Plzeňským krajem a Krajskou hospodářskou komorou Plzeňského 

kraje co do problematiky integrace cizinců a aktivní role kraje v repatriotizaci cizinců 

 navázání spolupráce s Univerzitou Hradec Králové a součinnost při zpracování podkladů 

k projektu „Analýza sociální situace ve vztahu k automobilové výrobě v průmyslové zóně 

Kvasiny – Solnice – Rychnov n/Kněžnou“ 

 předložení materiálu na podporu stipendijních programů pro diplomované zdravotní 

sestry do Rady Královéhradeckého kraje 

 mapování a sběr zkušeností v rámci duálního vzdělávání – Střední škola informatiky, 

elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:     11 

Proti:       0 

Zdržel se:     0 
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USNESENÍ VHSPP/13/56/2018 

Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí  

 informace o zpracování Výroční zprávy o činnosti výboru pro hospodářskou spolupráci 

a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2018 

 

 

K bodu 5 

Návrhy termínů zasedání výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro rok 2019 

 

Členům výboru byly v předstihu zaslány k vyjádření níže uvedené návrhy termínů pro jednání 

výboru v roce 2019.  

Termíny zasedání  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

Navrhované termíny pro zasedání Výboru pro 

hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 varianta I varianta II 

28.01.2019 23.01.2019  
25.03.2019 13.03.2019  
06.05.2019 17.04.2019 24.04.2019 

17.06.2019 29.05.2019 05.06.2019 

09.09.2019 28.08.2019 04.09.2019 

14.10.2019 25.09.2019 02.10.2019 

09.12.2019 20.11.2019  
 

 

Diskuze: 

 

V rámci diskuze se členové shodli na variantě I. 

 

Předseda výboru přítomné členy informoval, že navrhovaný lednový termín se ruší vzhledem 

k jeho rezignaci na funkci uvolněného předsedy z důvodu přijetí funkce náměstka primátora města 

Hradec Králové. Předsednictví ve výboru bude předmětem jednání na lednovém zasedání 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, které se bude konat dne 28. 1. 2019. 

 

Rovněž přítomným oznámil, že jednal o předsednictví s Jiřím Kálalem, jako jediným členem 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, ve výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní 

příležitosti; nicméně toto jednání stále probíhá. 
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Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje, vznesla připomínku, 

zda by nebylo vhodné zvážit utlumení činnosti výboru vzhledem k tomu, že témata se svým 

rozsahem prolínají s tématy projednávanými také na jednáních ostatních výborů.    

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:     11 

Proti:     0 

Zdržel se:    0 

 

USNESENÍ VHSPP/13/57/2018 

Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje 

I. projednal  
návrhy termínů zasedání Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na rok 2019 

II. schvaluje  
návrhy termínů zasedání Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na rok 2019: 

13.03.2019 středa od 15:00 hodin 

17.04.2019 středa od 15:00 hodin 

29.05.2019 středa od 15:00 hodin 

28.08.2019 středa od 15:00 hodin 

25.09.2019 středa od 15:00 hodin 

20.11.2019 středa od 15:00 hodin 

 

 

 

 

K bodu 6 

Návrhy témat pro jednání výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro rok 2019 

 

Předseda výboru přednesl členům návrhy témat, která považuje za důležitá, zajímavá či natolik 

aktuální, že je vhodné, případně nutné se jimi v roce  2019 zabývat. Ze strany členů výboru nebyly 

na základě písemné výzvy a žádosti na předchozím jednání výboru zaslány žádné podněty.  

 Fúze nemocnic 

 Spolupráce škol a firem, duální vzdělávání (možnost výjezdního zasedání) 

 Digitální vzdělávání  
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 Průmyslová zóna Dvůr Králové nad Labem  

 Strategie zaměstnanosti KHK 

 Zaměstnávání vězňů. 

 

Diskuze: 

Jan Janeček navrhl další zajímavá témata k řešení, a to: 

 Zaměstnávání občanů v exekuci. 

Jiří Říha navrhl zabývat se vývojem trhu práce (zaměstnaností, nezaměstnaností, aktivitami 
a datovými výstupy Úřadu práce České republiky apod.).  

 Situace na trhu práce 

 

V rámci diskuze také zaznělo, že některá z navrhovaných témat se prolínají s tématy, která jsou 
řešena Výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, Výborem pro regionální rozvoj 
a cestovní ruch, Výborem sociálním a Výborem zdravotním. 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:     11 

Proti:     0 

Zdržel se:    0 

 

USNESENÍ VHSPP/13/58/2018 

Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje 

I. projednal  
návrhy témat pro jednání Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro rok 2019, a to konkrétně: 

 Fúze nemocnic  

 Spolupráce škol a firem, duální vzdělávání   

 Digitální vzdělávání  

 Průmyslová zóna Dvůr Králové nad Labem 

 Strategie zaměstnanosti Královéhradeckého kraje 

 Zaměstnávání občanů v exekuci 

 Zaměstnávání vězňů 

 Situace na trhu práce 
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K bodu 7 

Různé, diskuze, závěr 

 

Předseda výboru se krátce vrátil k tématu předsednictví ve výboru pro hospodářskou spolupráci 

a pracovní příležitosti. Konstatoval, že vzhledem k jeho novému postu náměstka primátora 

na městě Hradec Králové není z časových důvodů schopen vykonávat obě funkce, tudíž rezignuje 

na funkci předsedy výboru, nicméně by rád zastával pozici člena výboru. Předsednictví ve výboru 

bude řešeno na lednovém zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 28. 1. 2018. 

 

Předsedající vyzval přítomné k dalším podnětům k diskuzi. Další podněty ze strany členů výboru 

nevzešly. 

 

V závěru jednání předseda výboru pozval přítomné k malému občerstvení a přáním příjemných 

vánočních svátků a úspěšného nového roku.   

 

Všechny body programu byly vyčerpány.  

 

 

Příští jednání výboru: 

Předseda výboru avizoval čtrnácté jednání výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní 

příležitosti, které se uskuteční ve středu dne 13. 03. 2019 od 15:30 hodin v budově Krajského 

úřadu Královéhradeckého kraje (zasedací místnost Karla Poláčka P1.905). 

 

 

 

Třinácté jednání výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti bylo ukončeno  

dne 28. 11. 2018 v 16:20 hodin. 

 

 

 

 

………………………………………     ……………………………………….. 

Martin Hanousek               Miroslav Adámek 

předseda výboru       ověřovatel zápisu 

 

 

Zpracovala: Jindra Smejkalová 

V Hradci Králové dne 28. 11. 2018 

 


