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HSRK
Hospodářská a sociální rada kraje

434 37 Most, Budovatelů 2830 

4.

U S N E S E N Í

z 3. řádného jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady kraje

dne 15.10.2001 v Mostě 

Zasedání zahájil a řídil předseda HSRK JUDr. Richard Falbr

Přítomni: dle presenční listiny

HSRK schválila navržená doplnění programu jednání.

Program 3. řádného jednání předsednictva:

1.       kontrola usnesení

 1a) procedurální otázky

-         kooptace člena HSRM do HSRK

-         členové předsednictva za HSR Lounska

2.       jednání pracovní skupiny RHSD ke Globálnímu plánu revitalizace

 2a) energetický operátor

2b) akcie měst a obcí a privatizace společností ČEZ, Unipetrol, Transgaz

3.       informace finanční komise

4.       smlouva o spolupráci s krajským zastupitelstvem

5.       informace o činnosti hospodářských a sociálních rad okresů

5a) informace o projektu NVF "Implementace strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku"

6.       různé

Usnesení č. 25/01: Kontrola usnesení

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

q       Usnesení č. 17/01: finanční komise HSRK:  splněno

q       Usnesení č. 18/01: Globální plán revitalizace:   splněno

q       Usnesení č. 19/01: Podkrušnohorské technické muzeum: úkol průběžně plněn
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( informaci o plnění usnesení bude předložena na příštím jednání rady, Helena Přibíková, vedoucí projektu se z dnešního
jednání omluvila)

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

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

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

q       Usnesení č. 23/01: privatizace české energetiky

Usnesení č. 26/01: kooptace člena HSRM do HSRK

HSRK projednala předložené návrhy Miroslava Tlapáka a:

1.       bere vědomí rezignaci Ing. Heleny Veverkové na členství v radě s tím, že zůstává členkou předsednictva HSRK,

2.       kooptuje Ing. Miroslava Kulihu na návrh HSRM za člena rady.

Usnesení č. 27/01: členové předsednictva za HSR Lounska

V souladu s článkem 5 statutu HSRK zastupují Hospodářskou a sociální radu Lounska v předsednictvu HSRK RNDr.
Ivan Havlíček a Jaroslav Hladký.

Usnesení č. 28/01: jednání pracovní skupiny RHSD ke Globálnímu plánu revitalizace

 ( kontrola plnění usn.č. 18/01)

1.       HSRK projednala předložený záznam ze zasedání Pracovní skupiny RHSD dne 02.10.2001 v Praze a konstatuje:

a)    usnesení vlády ČR č. 122 z 02.02.2000 stále platí a Dodatek č. 1 je rozpracováním GPR pro rok 2002,

b)    předkládaný materiál bude předložen do jednání vlády s rozpory,

c)    přístup Ministerstva financí k projednávání materiálu je více než liknavý,

d)    v otázce financování rekultivací a sanací krajiny po těžbě jsou kompetentními pracovníky všech ministerstev
neustále zaměňovány ( uvolňované ) prostředky na likvidaci nových škod (po roce 1993) s prostředky na likvidaci dluhů
minulosti.

2.       HSRK žádá:

a)      aby škody, které vznikly před privatizací hnědouhelných společností a před účinností novely horního zákona v roce
1993, byly uznány jako státní dluh s tím, že úhradu dluhu na sebe musí vzít stát,

b)      aby se jednání na Ministerstvu financí se uskutečnilo do 10 dnů,

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

3.       HSRK ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, neprodleně informovat místopředsedy vlády Špidlu a
Grégra o závěrech zasedání pracovní skupiny a s požadavkem okamžitě svolat jednání k řešení finančního zajištění
GPR s ministrem financí Rusnoken za účasti výše jmenovaných místopředsedů vlády, zástupců regionu a odpovědného
zástupce MMR. 
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4.         HSRK jmenuje na základě návrhů a doporučení okresních HSR do řešitelského týmu GPR

HSRCh: Ing. Karel Žáček, Ing. Filip Škapa

HSRL: 

HSRM: Miroslav Tlapák, Ing. Jiří Syrovátka, Ing. Jitka Hurábová, JUDr. Jana Šmejcová

HSRT: Vlastimil Aubrecht, Ing. Čestmír Duda

HSRÚ: Ing. Ladislav Hruška, Ing. Milan Petrák, Radek Vonka. František Frolík

Usnesení č. 29/01: energetický operátor

HSRK projednala předložený návrh HSR Mostecka a Ing. Jiřího Šulce, hejtmana , a na základě diskuse a po vzájemné
dohodě požaduje umístění "energetického operátora" do pánevní oblasti - okresu Chomutov, popř. Most, s odůvodněním,
že se v pánevních okresech vyrábí nejvíce elektrické energie, a ukládá JUDr. Richardu Falbrovi projednat tento
požadavek s ministrem průmyslu.

Usnesení č. 30/01: akcie měst a obcí a privatizace společností ČEZ, Unipetrol, Transgaz

HSRK projednala předložené informace HSR Mostecka a Ing. Jiřího Šulce, hejtmana kraje, a na základě diskuse a po
vzájemné dohodě žádá Vládu ČR, aby v rámci privatizace společností ČEZ, Unipetrol a Transgaz byl zajištěn prodej
akcií výše jmenovaných společností ve vlastnictví měst a obcí za stejných podmínek, za kterých prodává akcie stát,
neboť se předpokládá, že cena za akcii bude v tomto případě vyšší než na burze.

Usnesení č. 31/01: informace finanční komise

( kontrola plnění usn. č. 17/01)

HSRK projednala předložené informace Ing. Pavla Zusky, předsedy Finanční komise HSRK, a:

1.       schvaluje:

a)    návrh Statutu finanční komise,

b)    návrh Jednacího řádu finanční komise,

c)    návrh smlouvy o dílo s Blankou Hofmanovou, účetní HSRK.

2.       ukládá Ing. Pavlu Zuskovi, předsedovi komise, projednat návrh rozpočtu na rok 2002 s garantem komise Ing.
Antonínem Koláčkem do 31.10.2001 a předložit návrh rozpočtu na rok 2002 do příštího jednání předsednictva.

3.       ukládá Ing. Pavlu Zuskovi, předsedovi komise, projednat v předsednictvu HSR Mostecka možnost sanování
nákladů Hospodářské a sociální rady kraje za rok 2001 z prostředků HSR Mostecka.

4.       jmenuje členem komise:

Ing. Pavla Jiráka (HSRÚ)

Ing. Miroslava Bílince (HSRCh).

Usnesení č. 32/01: smlouva o spolupráci s Ústeckým krajem

( kontrola plnění usn. č. 20/01)
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1.       HSRK projednala informaci JUDr. Richarda Falbra, předsedy rady, o jednáních s hejtmanem kraje a schvaluje
předložený návrh Smlouvy o vzájemné spolupráci s Ústeckým krajem a pověřuje podpisem JUDr. Richarda Falbra.

2.       HSRK projednala písemný požadavek Ústeckého kraje na připomínky k Programu rozvoje Ústeckého kraje (PRÚK)
s termínem do 24.10.2001:

a)       žádá na základě článku III. smlouvy o spolupráci s ÚK hejtmana kraje, aby do pracovní skupiny PRÚK byli zařazeni
zástupci HSRK Miroslav Tlapák, Ing. Helena Veverková, JUDr. Jana Šmejcová, Vlastimil Aubrecht, Radek Vonka, Josef
Benda,

b)      svolává členy výše jmenované pracovní skupiny k projednání připomínek PRÚK dne 22.10.2001 v 9,00 hod. do
kanceláře HSRK v Mostě,

c)       svolává výkonný výbor rady k projednání návrhů a doporučení pracovní skupiny dne 22.10.2001 v 11,00 hod. do
kanceláře HSRK v Mostě.

Usnesení č. 33/01: smlouva o spolupráci s krajskou hospodářskou komorou

( kontrola plnění usn. č. 21/01)

HSRK ukládá členům předsednictva, aby urychleně zaslali připomínky ke smlouvě s Krajskou hospodářskou komorou
Ústeckého kraje sekretariátu k zapracování do smlouvy.

Usnesení č. 34/01: Institut schvalování rekultivační strategie

1.       HSRK vyslechla návrh a doporučení Miroslava Tlapáka a na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje
přípravu projektu "Institut schvalování rekultivační strategie".

2.       HSRK jmenuje pracovní skupinu pod vedením Miroslava Tlapáka, ve které budou zástupci všech tří hnědouhelných
společností, VÚHU,a.s., RVM,a.s., Rekultivace,a.s., R- princip, s.r.o., příslušné úřady práce a zástupci okresních HSR a
vedoucí řešitelského týmu GPR Ing. Helena Veverková.

3.       HSRK ukládá Miroslavu Tlapákovi předložit závěry a doporučení v termínu do 03.12.2001 do jednání předsednictva.

Usnesení č. 34/01: projekt NVF "Implementace strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku"

1.       HSRK projednala předloženou informaci HSRM o projektu "Implementace strategie rozvoje lidských zdrojů pro
Českou republiku" zpracovanou pro NUTS II a souhlasí s návrhem na uspřádání pracovního semináře na téma" Lidské
zdroje a konkurence schopnost kraje" dne 05.12.2001 v Mostě pod záštitou HSRK a senátora JUDr. Richarda Falbra.

2.       HSRK projednala žádost Ing. Rudolfa Tomíčka, předsedy HSR Sokolovska, na spolupořadatelství semináře a
souhlasí, aby HSRS byla spolupořadatelem výše jmenovaného semináře.

3.       HSRK souhlasí, aby přípravou a zajištěním pracovního semináře byla pověřena Odborná komise lidských zdrojů
HSRM ve spolupráci se sekretariáty okresních HSR.

4.       HSRK ukládá Miroslavu Tlapákovi, vedoucímu realizačního týmu, aby v termínu do 22.11.2001 písemně informoval
členy předsednictva o programovém a organizačním zabezpečení semináře. 

Informace bez usnesení:

q       návrh představitelů HSRS na formalizaci spolupráce s HSRK
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( přípravu dohody či smlouvy o spolupráci připraví sekretariáty rad)

q       informace předsedy HSRCh o přípisu ministru pro místní rozvoj s požadavkem na zařazení člena HSRK do
hodnotitelské komise MMR.

( problematika bude projednávána na příštím jednání HSRK)

Termín konání HSRK: 4. jednání předsednictva HSRK se koná 03.12.2001 v 9,00 hod. v Mostě

zapsala: Ing. Jitka Hurábová

V Mostě 18.10.2001

ověřil: Miroslav Tlapák, v.r.

 Vlastimil Aubrecht, v.r.
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