Usnesení HSR-ÚK

Hospodářská a sociální rada kraje
434 37 Most, Budovatelů 2830

Usnesení
z ustavujícího jednání Hospodářské a sociální rady kraje
konaného dne 02.04.2001 v Mostě
Zasedání zahájil a řídil JUDr. Richard Falbr
Přítomni: dle přiložené presenční listiny
Usnesení č. 1: Usnesení z jednání zástupců HSRM a HSRCh k ustavení Hospodářské a sociální rady kraje
Ustavující zasedání hospodářské a sociální rady kraje na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje znění
"Usnesení z jednání zástupců HSRM a HSRCh k ustavení Hospodářské a sociální rady kraje". Na důkaz souhlasu
připojili předsedové HSR své podpisy ( viz příloha ).
Usnesení č. 2: informace o jednáních s hejtmanem kraje a jeho statutárním zástupcem
HSRK vyslechla informace JUDr. Richarda Falbra, předsedy HSRM, o průběhu a výsledcích jednání s hejtmanem
Ústeckého kraje Ing. Jiřím Šulcem, a statutárním zástupcem hejtmana Jaroslavem Foldynou a bere na vědomí, že
smlouva o spolupráci s krajským zastupitelstvem bude podepsána v okamžiku, kdy členy HSRK budou čtyři okresní
HSR.
Usnesení č. 3: realizace dovozů elektrické energie
1)       Hospodářská a sociální rada kraje konstatuje, že stabilita na trhu s hnědým uhlím je velmi křehká a opírá se
především o dva faktory, a to o objem exportované elektrické energie ve výši cca 12 TWh a o pomalejší spouštění JETE,
než bylo původně plánováno.
2)       V současnosti může být tato křehká stabilita významně narušena realizací dovozů elektrické energie po
propojovacích linkách v majetku elektroenergetických distribučních společností. Zároveň roste snaha po umožnění
realizace dalších masivních dovozů po linkách přenosové soustavy.
3)       HSRK žádá vládu ČR, aby se neprodleně zabývala všemi destabilizujícími faktory v oblasti hnědouhelné energetiky,
které ohrožují sociální smír v Ústeckém kraji a zároveň očekává urychlené zpracování studie o restrukturalizaci
hnědouhelného odvětví, ve které budou řešeny všechny podstatné otázky budoucnosti Ústeckého kraje.
Usnesení č. 4: sympozium " Volný pohyb pracovních sil pro rozšíření EU na východ"
HSRK vyslechla informaci vládního zmocněnce Ing. Františka Rubeše o konání sympozia "Volný pohyb pracovních sil
po rozšíření EU na východ" a vyslovuje podiv nad tím, že na sympozium s tak významným tématem nebyli oficiálně
pozváni vedle vládního zmocněnce zástupci odborů a svazu zaměstnavatelů.
HSRK žádá zástupce HSRM, HSRCh a HSRS o projednání v předsednictvech a o maximální míru informovanosti a
spolupráce.
V Mostě dne 02.04.200
zapsala: Ing. Jitka Hurábová
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Usnesení HSR-ÚK

Hospodářská a sociální rada kraje
434 37 Most, Budovatelů 2830

Usnesení
z 1. řádného jednání předsednictva a rady Hospodářské a sociální rady kraje
konaného dne 25.06.2001 v Mostě
Přítomni: dle přiložené presenční listiny
Zasedání zahájil JUDr. Richard Falbr
Usnesení č. 4/01: Program jednání HSRK
( jednání vedl Miroslav Tlapák, člen přípravného výboru )
Rada HSRK schválila program jednání HSRK:
1.       kontrola usnesení ze dne 02.04.2001
2.       statut rady
3.       podpis smlouvy o součinnosti
4.       volba místopředsedů a předsedy rady
5.       stanovení zásadních programových cílů
6.       spolupráce Hospodářské a sociální rady kraje se zastupitelstvem Ústeckého kraje
7.       diskuse
8.       různé
Usnesení č. 5/01: Statut HSRK
( jednání vedl Miroslav Tlapák, člen přípravného výboru )
Rada HSRK projednala návrh HSRM na změnu Statutu HSRK.
Rada HSRK na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje změnu v článku 6 odst. f) Statutu HSRK - vypouští
číslovku 3 ve větě, která pak zní: "Předsednictvo volí: předsedu HSRK, místopředsedy HSRK".
Usnesení č. 6/01: Smlouva o součinnosti HSRK
( jednání vedl Miroslav Tlapák, člen přípravného výboru )
Na základě svobodného rozhodnutí vstoupily do HSRK Hospodářská rada Teplicka a Hospodářská rada Ústecka. Na
důkaz souhlasu připojili statutární zástupci HSR své podpisy ( viz příloha ).
Usnesení č. 7/01: Volební řád
( jednání vedl Miroslav Tlapák, člen přípravného výboru )
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Rada HSRK schvaluje přednesený návrh volebního řádu pro volbu předsedy a místopředsedů HSRK.
Rada HSRK schvaluje přednesený návrh na složení volební komise, a jmenuje volební komisi ve složení: Ing. Helena
Veverková, předsedkyně komise
Ing. Cháb, člen
Šimon Vohar, člen komise
Ing. Jitka Hurábová, tajemník komise
Usnesení č. 8/01: Předsednictvo
( jednání vedl Miroslav Tlapák, člen přípravného výboru )
Předsednictvo tvoří 2 zástupci členů HSRK:
HSR Chomutovska - Josef Vejvoda, Ing. Cháb
HSR Mostecka - Ing. Antonín Koláček, Ing. Helena Veverková,
HSR Teplicka - Vlastimil Aubrecht, p. Vincenc
HSR Ústecka - Ing. Ladislav Hruška, Radek Vonka
Usnesení č. 9/01: Volba místopředsedů a předsedy HSRK
( jednání vedla Ing. Helena Veverková, předsedkyně volební komise)
1.       HSRK bere na vědomí, že volba předsedy a místopředsedů proběhla aklamací.
2.       HSRK bere na vědomí, že v souladu s "Volebním řádem HSRK" byl předsedou HSRK zvolen JUDr. Richard Falbr (
příloha - volební protokol).
3.       HSRK bere na vědomí, že v souladu s "Volebním řádem HSRK" byli místopředsedy HSRK zvoleni:
Vlastimil Aubrecht,
Miroslav Tlapák,
Josef Vejvoda,
Radek Vonka ( příloha - volební protokol).
Usnesení č.10/01: Smlouva o spolupráci s krajským zastupitelstvem
( jednání vedl JUDr. Richard Falbr, předseda)
HSRK vyslechla informace JUDr. Richarda Falbra o průběhu a výsledcích jednání s představiteli Ústeckého kraje.
HSRK ukládá:
a)       výkonnému výboru předložit do příštího jednání návrh smlouvy o spolupráci s krajským zastupitelstvem,
b)      svým členům předložit návrhy okruhů, principů a priorit spolupráce do 20. srpna 2001 sekretariátu HSRK.
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Usnesení č. 11/01: Informace o jednání RHSD dne 19.06.2001
HSRK vyslechla informace JUDr. Richarda Falbra o průběhu a výsledcích jednání Rady hospodářské a sociální dohody
v Praze a bere na vědomí
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