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Hospodářská a sociální rada kraje

434 37 Most, Budovatelů 2830

2.

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
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( jednání vedl Miroslav Tlapák, člen přípravného výboru )

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. Jan Cháb

HSR Mostecka - Ing. Antonín Koláček, Ing. Helena Veverková,

HSR Teplicka - Ing. Čestmír Duda, Ing. Antonín 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,
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b)      svým členům předložit návrhy okruhů, principů a priorit spolupráce do 20. srpna 2001 sekretariátu HSRK.

Usnesení č. 11/01: Informace o jednání RHSD dne 19.06.2001

HSRK vyslechla informace JUDr. Richarda Falbra o průběhu a výsledcích hodnocení plnění Globálního plánu
revitalizace - pánevní oblasti na jednání Rady hospodářské a sociální dohody v Praze a bere na vědomí:

a)       RHSD vzala hodnocení GPR na vědomí včetně připomínek z jednání Pracovní skupiny RHSD v Sokolově dne
21.05.2001 a doporučila Dodatek č.1- 2001-2002 předložit prostřednictvím MMR jednotlivým resortům k připomínkování,

b)      koordinátorem je pro vládu MMR, po dohodě s náměstkem Durčokem se v co nejkratším možném termínu uskuteční
setkání pracovních týmů HSR a MMR, účelem setkání bude příprava návrhu usnesení pro jednání vlády ČR.

Usnesení č. 12/01: Spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou

HSRK uvítala návrh na spolupráci, který přednesl Ing. Rudolf Jung, předseda Krajské hospodářské komory, a žádá Ing.
Junga, aby do příštího jednání předložil návrh Dohody o spolupráci.

HSRK dále vyslechla informaci předsedy KHK o podpisu dohody o spolupráci s krajským zastupitelstvem a tuto bere na
vědomí.

Usnesení č. 13/01: jmenování tajemníka HSRK

Předsednictvo HSRK schvaluje návrh HSRM a jmenuje Ing. Jitku Hurábovou tajemníkem HSRK.

Informace bez usnesení:

q       čas na přípravu smlouvy mezi HSRK a krajem ( J. Vejvoda)

q       důležitost smlouvy o spolupráci s krajem ( V. Aubrecht)

q       potřeba smlouvy o spolupráci s krajem - přechod kompetencí z okresů na kraj ( Ing. Bártl)

q       vznik HSR Lounska a potřeba spolupráce a připojení se k HSRK ( I. Havlíček)

q       GPR ( Ing. Veverková, Ing. Syrovátka)

q       stávková pohotovost energetiků ( JUDr. Falbr)

Sídlo Hospodářské a sociální rady kraje:

434 37 Most, Budovatelů 2830

tel: 035/620 8675, 620 8695

fax: 035/620 6303

mail: hsrm @ mail.mus.cz

V Mostě 25.06.2001

Zapsala: Ing. Jitka Hurábová
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