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HSRK
Hospodářská a sociální rada kraje

434 37 Most, Budovatelů 2830 

3.

U S N E S E N Í

z 2. řádného jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady kraje

dne 17.09.2001 v Mostě 

Zasedání zahájil a řídil předseda HSRK JUDr. Richard Falbr

Přítomni: dle presenční listiny

HSRK schválila navržená doplnění programu jednání.

Program 2. řádného jednání předsednictva:

1.       kontrola usnesení

 1a) procedurální otázky

-         kooptace člena HSRM do HSRK

-         přistoupení HSR Lounska k HSRK

-         finanční komise HSRK

2.       Globální plán revitalizace

3.       projekt " Zóna technických památek"

4.       smlouva o spolupráci s krajským zastupitelstvem

 4a) smlouva o spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou

5.       hodnocení činnosti kanceláře vládního zmocněnce

6.       diskuse

7.       různé

Usnesení č. 14/01: Kontrola usnesení

HSRK provedla kontrolu usnesení, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

q       Usnesení č.10/01: Smlouva o spolupráci s krajským zastupitelstvem: splněno

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

q       Usnesení č. 12/01: Spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou: splněno
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Usnesení č. 15/01: kooptace člena HSRM do HSRK

HSRK projednala předložené návrhy Miroslava Tlapáka a:

1.       bere vědomí rezignaci Miroslava Tlapáka na členství v radě,

2.       kooptuje Ing. Ivana Ottise na návrh HSRM za člena rady.

Usnesení č. 16/01: přistoupení HSR Lounska do HSRK

Na základě svobodného rozhodnutí vstoupila do HSRK Hospodářská a sociální rada Lounska. Na důkaz souhlasu
připojil statutární zástupce HSRL svůj podpis.

Usnesení č. 17/01: finanční komise HSRK

1.       HSRK projednala předloženou informaci JUDr. Richarda Falbra, předsedy rady, a:

a)       ustavuje finanční komisi HSRK, ve složení - garant (člen předsednictva), předseda, 3 členové, účetní, tajemník
HSRK

b)      jmenuje garantem komise Ing. Antonína Koláčka (HSRM),

c)       jmenuje předsedou komise Ing. Pavla Zusku (HSRL),

d)      jmenuje členem komise Josefa Bendu (HSRT),

e)       bere na vědomí, že návrhy na zastoupení v komisi projednají HSR Chomutovska a Ústecka na svých zasedáních,
tyto návrhy pak budou projednány v říjnovém jednání předsednictva rady, 

f)        ukládá předsedovi komise svolat v termínu do 30.09.2001 zasedání komise, jehož programem bude příprava
rozpočtu HSRK na rok 2002, statut komise a jednací řád

2.       HSRM projednala předložený návrh JUDr. Richarda Falbra a schvaluje do funkce účetní HSRK paní Blanku
Hofmanovou a ukládá finanční komisi předložit do příštího jednání návrh smlouvy o dílo.

Usnesení č. 18/01:  Globální plán revitalizace

(kontrola usn. č 11/01)

1.       HSRK po vyslechnutí informací o průběhu přípravy návrhu usnesení Dodatku č.1- 2001-2002 ke GPR do jednání
vlády ČR:

a)    žádá MMR, aby závazně určilo termín projednání Dodatku č. 1 pro rok 2001-2002 ve vládě,

b)    žádá poslance Parlamentu ČR- členy HSRK a okresních HSR - o podporu Dodatku č. 1 pro rok 2001-2002 při
schvalování státního rozpočtu pro rok 2002,

c)    ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, aby projednal návrh usnesení Dodatku č. 1 pro rok 2001-2002 s
ministry financí, místního rozvoje, práce a sociálních věcí a průmyslu a obchodu,

d)    žádá radu Ústeckého kraje o projednání podpory GPR dne 03.10.2001 a ukládá JUDr. Falbrovi předložit plán do
jednání rady.

2.       HSRK jmenuje Ing. Helenu Veverkovou vedoucí řešitelského týmu pro GPR,
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a)       pověřuje jí jednáními s ním spojenými,

b)      ukládá jí konzultovat zásadní kroky s předsedou a výkonným výborem,

c)       ukládá jí pravidelně informovat předsedu, výkonný výbor a předsednictvo.

3.       HSRK ukládá Ing. Veverkové, vedoucí řešitelského týmu pro GPR, aby zahájila přípravu Dodatku pro rok 2003 do
30.11.2001.

4.       HSRK žádá okresní HSR, aby v termínu do 15.10.2001 jmenovaly své zástupce do řešitelského týmu pro GPR.

Usnesení č. 19/01:  Podkrušnohorské technické muzeum

HSRK projednala  písemnou informaci Heleny Přibíkové, předsedkyně Odborné komise cestovního ruchu HSRM, o
průběhu a závěrech jednání k projektu " Zóna technických památek" v Bílině dne 28.08.2001:

a)       souhlasí se závěry z jednání v Bílině dne 28.08.2001,

b)      doporučuje název Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

c)       přejímá projekt HSR Mostecka do své kompetence,

d)      do pracovní skupiny jmenuje Josefa Bendu (HSRT),

e)      bere na vědomí, že návrhy na zastoupení v komisi projednají HSR Chomutovska, Lounska a Ústecka na svých
zasedáních, tyto návrhy pak budou předloženy do říjnového jednání předsednictva rady, 

f)         ukládá Heleně Přibíkové presentovat projekt na mezinárodní konferenci cestovního ruchu dne 22.10.2001

Usnesení č. 20/01: smlouva o spolupráci s krajským zastupitelstvem

(kontrola usn. č. 10/01)

1.       HSRK vyslechla informaci JUDr. Richarda Falbra, předsedy rady, o přípravě návrhu dohody vzájemné spolupráci s
krajským zastupitelstvem a tuto bere na vědomí.

2.       HSRK doplňuje a ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, projednat návrh dohody s hejtmanem kraje Ing. Jiřím Šulcem a
radou Ústeckého kraje.

Usnesení č. 21/01: smlouva o spolupráci HSRK a KHK

(kontrola usn. č 12/01)

1.       HSRK projednala předloženou informaci o přípravě návrhu smlouvy o spolupráci mezi HSRK a Krajskou
hospodářskou komorou Ústeckého kraje a o schválení návrhu představenstvem KHK dne 12.09.2001, HSRK bere tuto
informaci na vědomí.

2.       HSRK předložený návrh smlouvy o spolupráci s Krajskou komorou Ústeckého kraje projedná až po podpisu
dohody o vzájemné spolupráci s krajským zastupitelstvem.

Usnesení č. 22/01:  hodnocení činnosti kanceláře vládního zmocněnce

HSRK projednala předložený písemný materiál o činnosti kanceláře vládního zmocněnce a na základě diskuse a po
vzájemné dohodě vyslovuje nespokojenost s prací vládního zmocněnce a jeho kanceláře.
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Usnesení č. 23/01: privatizace energetiky

1.       HSRK v souvislosti s blížící se privatizací české energetiky žádá ministra průmyslu a obchodu, aby při projednávání
této problematiky ve vládě prosadil zajištění odběru hnědého uhlí od uhelných společností nejméně po dobu patnácti
let ve formě "take or pay" kontraktů se státní garancí pro případy výpovědi nebo nedodržení takto uzavřených smluv , a
to v takové výši dodávek, aby nebyla ohrožena zaměstnanost, tvorba prostředků na sanace a rekultivace a byly také
plně využity zásoby domácích strategických surovin.

2.       HSRK pověřuje JUDr. Richarda Falbra neprodleným projednáním tohoto usnesení s ministrem průmyslu a obchodu
Doc. Ing. Miroslavem Grégrem.

Usnesení č. 24/01: schválení výše měsíčního platu tajemnici HSRK

HSRK schválila návrh JUDr. Richarda Falbra na výši měsíčního platu Ing. Jitky Hurábové, tajemnice Hospodářské a
sociální rady Mostecka a Hospodářské a sociální rady kraje ve výši 30.000,- Kč.

Termín říjnového jednání: 15.10.2001

a)       jednání výkonného výboru HSRK ve 14, 00 hod. v Mostě,

b)      jednání předsednictva HSRK v 15,00 hod. v Mostě.

zapsala: Ing. Jitka Hurábová 


	Lokální disk
	Usnesení HSR-ÚK


