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HSRK
Hospodářská a sociální rada kraje

434 37 Most, Budovatelů 2830 

6.

U S N E S E N Í

z 5. řádného jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady kraje

dne 12.02.2002 v Ústí nad Labem

Zasedání zahájil a řídil předseda HSRK JUDr. Richard Falbr

Jednání se zúčastnil Ing. Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje

Přítomni: dle presenční listiny

HSRK schválila navržený program jednání.

Program 5. řádného jednání předsednictva:

I. část

Slavnostní podpis Dohody o spolupráci s HSR Sokolovska

II.část

1.       kontrola usnesení

Ing. Jitka Hurábová

příloha č. 1: usn. č.47/01 - reakce ČT na Tiskové komuniké

1a) Smlouva o spolupráci s KHK

Radek Vonka, místopředseda

příloha č.2: usn.č.33/01- návrh č.2 Smlouvy o spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje

1b) Podkrušnohorské technické muzeum

předkládá Helena Přibíková, vedoucí řešitelského týmu

příloha č.3: usn. č.38/01- písemná zpráva o plnění usnesení č.38/01 Podkrušnohorské technické muzeum

1c) návrh rozpočtu HSRK pro rok 2002

Ing. Pavel Zuska, předseda finanční komise

příloha č.4: návrh rozpočtu pro rok 2002

 čerpání rozpočtu HSRK 10 - 12/2001
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čerpání rozpočtu HSRK 04 - 12/2001

2.       informace z jednání Vlády ČR v Ústí nad Labem dne 16.01.2002

JUDr. Richard Falbr, předseda

2a) usnesení vlády - 15 miliard Kč

JUDr. Richard Falbr, předseda a Ing. Jiří Šulc, hejtman 

příloha č.5: usnesení vlády č.50/02

2b) jmenování nového vládního zmocněnce

Vlastimil Aubrecht, místopředseda a Ing. Jiří Šulc, hejtman

příloha č.6: usnesení vlády č.51/02

3.       členství v komisích ministerstev

Josef Vejvoda, místopředseda a HSR Chomutovska

4.       mezinárodní konference na téma "Strategie hospodářského a sociálního rozvoje ÚK"

Miroslav Tlapák, místopředseda

příloha č. 7: návrh č.1 - MK na téma Strategie hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje

5.       komise HSRK

Miroslav Tlapák, místopředseda

6.       různé

6a) problematika Euroregionů Krušnohoří a Labe

Ing. Ladislav Hruška, předseda HSRÚ

6b) informace o projektu EQUAL - Krajské vzdělávací centrum

JUDr. Jana Šmejcová, ředitelka ÚP v Mostě

příloha č. 8: Charakteristika projektu EQUAL - Krajské vzdělávací centrum

6c) žádost o podporu projektu EQUAL - Kompas

Miroslav Tlapák, místopředseda

příloha č.9: žádost o podporu projektu EQUAL - Kompas

Usnesení 01/02: Kontrola plnění usnesení:

HSRK provedla kontrolu usnesení z 4. řádného jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady kraje, schválila jeho
znění a vzala na vědomí jeho plnění:

q       Usnesení č. 37/01: zástupce za HSRK do Výboru regionálního rozvoje:
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splněno

q       Usnesení č. 39/01: seminář " Lidské zdroje a konkurenceschopnost kraje"

splněno

q       Usnesení č. 40/01: Plán rozvoje Ústeckého kraje

splněno

q       Usnesení č. 41/01: Institut schvalování rekultivační strategie

splněno

q       Usnesení č. 42/01: SFŽP - Program na zlepšení stavu krajiny SZČ

splněno

q       Usnesení č. 43/01: komise HSRK

splněno

q       Usnesení č. 45/01: dohoda HSRS

splněno

q       Usnesení č. 46/01: Stanovisko k Prohlášení HSRÚ k přípravě stavby "Sekundární výroba hliníku v Neštěmicích"

splněno

q       Usnesení č. 47/01: stanovisko HSRK k odvysílané reportáži ČT1 dne 01.11.2001 v pořadu Tady a teď pod názvem
"Bludný Mexičan"

splněno

q       Usnesení č. 48/01: návrh na konání mezinárodní konference k zaměstnanosti

splněno

q       Usnesení č. 49/01: jednání RHSD dne 22.11.2001 - privatizace elektroenergetiky

splněno

Usnesení 02/02: Smlouva o spolupráci s KHK

(kontrola plnění usn. č.33/01)

HSRK vyslechla informace Radka Vonky, místopředsedy,  o průběhu a závěrech připomínkového řízení k návrhu
Smlouvy o spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje a:

a)       bere na vědomí, že výkonný výbor projednal na svém řádném jednání dne 28.01.2002 připomínky k návrhu Smlouvy
o spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje a tyto zapracoval do návrhu č.2,

b)      schvaluje předložený návrh č. 2 Smlouvy o spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje,
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c)       ukládá Radku Vonkovi, místopředsedovi rady, projednat návrh č. 2 smlouvy v představenstvu KHK ÚK s
doporučením termínu podpisu smlouvy v březnu 2002.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení 03/02: Podkrušnohorské technické muzeum

(kontrola plnění usn. č.38/01)

I.

1.       HSRK vyslechla informaci Heleny Přibíkové o plnění usnesení č.38/01- Podkrušnohorské technické muzeum a:

a)    vítá příspěvek ČEZ,a.s. na muzeum pro rok 2001 ve výši 250 tis. Kč,

b)    bere na vědomí přednesenou důvodovou zprávu o průběhu jednání ve věci založení obecně prospěšné společnosti
včetně návrhu "Zakládací smlouvy",

c)    bere na vědomí, že tyto dokumenty byly předloženy představitelům měst Most a Litvínov k projednání v městské
radě a zastupitelstvu a že budou dne 13.02.2002 předloženy zástupci hejtmana Ing. Pavlu Tošovskému,

d)    souhlasí s návrhem HSR Mostecka, aby jako zakladatelé byli osloveni:

·        Ústecký kraj

·        Spolek Severočeských havířů

·        Statutární město Most

·        Město Litvínov

·        Ing. Jiří Syrovátka

e)    ukládá Heleně Přibíkové, vedoucí řešitelského týmu, vyzvat další města Ústeckého kraje k spolupráci v projektu,

f)      žádá předsedy HSR okresů o účinnou spolupráci a pomoc při přípravě a realizaci projektu.

2.       HSRK ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady a Heleně Přibíkové, vedoucí řešitelského týmu zahájit
jednání s potenciálními zakladateli.

II.

HSRK vyslechla informaci Ing. Pavla Zusky, předsedy finanční komise k přijatému finančnímu daru od ČEZ, a.s.:

a)       bere na vědomí, že finanční dar je deponován na bankovním účtu HSRM,

b)      bere na vědomí, že bude tato finanční částka převedena na bankovní účet HSRK okamžitě po jeho zřízení,

c)       bere na vědomí, že z této finanční částky bude dle platebního výměru FÚ Most uhrazena daň darovací,

d)      schvaluje, čerpání finančního daru bude evidováno na zvlášť vyčleněném hospodářském středisku a jeho čerpání
bude předkládáno dárci - ČEZ,a.s. - v souladu se smlouvou darovací.

hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0
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Usnesení 04/02: návrh rozpočtu HSRK pro rok 2002

(kontrola plnění usn. č.44/01)

1.       HSRK projednala předloženou informaci Ing. Pavla Zusky, předsedy finanční komise, a na základě diskuse a po
vzájemné dohodě schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2002.

2.       HSRK na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)    schvaluje čerpání rozpočtu za rok 2001,

b)    bere na vědomí, že HSR Mostecka nesla ke své tíži náklady ve výši 30.024,-Kč vynaložené na zajištění počátečních
nákladů na HSRK v měsících duben až září 2001,

c)    ukládá Ing. Pavlu Zuskovi projednat vyrovnání těchto nákladů v předsednictvu HSR Mostecka.

3.       HSRK na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje:

a)       zřízení běžného účtu u Komerční banky, a.s. pobočka Louny,

b)      způsob obhospodařování bankovního účtu formou internetového bankovnictví,

c)       osoby odpovědné podepisovat platební příkaz

§         členové výkonného výboru ( předseda, místopředsedové, výkonný tajemník),

§         z operativních důvodů 2 členové předsednictva - Ing. Antonín Koláček, Ing. Helena Veverková.

d)    osoby odpovědné s nakládáním účtu - Ing. Jitka Hurábová, Blanka Hofmanová

e)    způsob podepisování platebních příkazů - vždy dva podpisy osob odpovědných podepisovat platební příkaz.

4.       HSRK bere na vědomí, že daňové přiznání k dani z příjmů příspěvkových organizací bude podáno do 31.03.2002 s
nulovou hodnotou (v roce 2001 nebyla žádná plnění ani žádná osvobozená plnění).

hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 05/02: 15 miliard Kč - informace z jednání Vlády ČR v Ústí nad Labem dne 16.01.2002

(kontrola usn. 41/01 - Institut schvalování rekultivační strategie )

1.       HSRK vyslechla informace o průběhu a závěrech jednání Vlády ČR v Ústí nad Labem dne 16.01.2002 k problematice
"dluhů minulosti" a bere je na vědomí.

2.       HSRK projednala předložené usnesení HSR Mostecka ze dne 21.01.2002 a na základě diskuse a po vzájemné
dohodě:

a)       vítá usnesení Vlády ČR č.50/02 o postupném vyčlenění 15 mld. Kč na revitalizaci regionu,

b)      upozorňuje na nutnost přijetí změny zákona o výnosech z privatizace, aby bylo možno schválené částky pro
revitalizaci čerpat,

c)       žádá o doplnění skupiny jmenované vládou o vládního zmocněnce Vlastimila Aubrechta a místopředsedu HSRK
Miroslava Tlapáka.
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3.       HSRK ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, aby o přijatých závěrech neprodleně písemně informoval
předsedu vlády a příslušné ministry.

4.       HSRK žádá Ing. Jiřího Šulce, hejtmana ÚK, aby neprodleně a urychleně inicioval svolání pracovní skupiny dle
usnesení Vlády ČR č.50/02 ze dne 16.01.2002.

hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 06/02: jmenování nového vládního zmocněnce

((kontrola usn. 49/01 - Globální plán revitalizace - Dodatek č.1 pro rok 2002 )

1.       HSRK projednala předloženou informaci o průběhu a závěrech jednání Vlády ČR v Ústí nad Labem dne 16.01.2002 k
problematice činnosti zmocněnce vlády pro Severozápadní Čechy a vítá usnesení Vlády ČR č.51/02 o jmenování
Vlastimila Aubrechta, místopředsedy HSRK vládním zmocněncem pro Severozápadní Čechy,

2.       HSRK projednala informace Vlastimila Aubrechta a Ing. Heleny Veverkové k Dodatku č.1 ke GPR pro rok 2002 a na
základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       konstatuje, že region Severozápadní Čechy byl Vládou ČR vyhlášen strukturálně postiženým regionem,

b)      trvá na svém požadavku, aby Dodatek č. 1 ke GPR byl v co nejbližším termínu projednán a schválen Vládou ČR,

c)       trvá na naplňování priorit Dodatku č.1 ke GPR,

d)      žádá, aby Vláda ČR uložila jednotlivým zodpovědným ministrům naplnit finančně priority Dodatku č. ke GPR pro rok
2002.

3.       HSRK ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, aby o přijatých závěrech neprodleně písemně informoval
předsedu vlády a příslušné ministry.

hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 07/02: Palivový kombinát, s.p. Chabařovice

HSRK vyslechla informaci Františka Frolíka o problémech s financováním sanačních a rekultivačních prací v roce 2002
v utlumované lokalitě Palivový kombinát, s.p. Chabařovice a žádá Vlastimila Aubrechta, vládního zmocněnce, aby v
rámci svých kompetencí ve smyslu usnesení Vlády ČR č.51/02 ze dne 16.01.2002 urychleně projednal nedostatečné
finanční zabezpečení sanačních a rekultivačních prací v roce 2002 v této utlumované lokalitě.

hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0

Usnesení 08/02: členství v komisích ministerstev

1.       HSRK projednala předložený návrh HSR Chomutovska na potřebu zastoupení členů HSR okresů v meziresortních
hodnotitelských komisích ministerstva pro místní rozvoj a s odůvodněním návrhu souhlasí.

2.       HSRK žádá Petra Lachnita, ministra pro místní rozvoj, aby do meziresortních hodnotitelských komisí pro region
Severozápad při ministerstvu pro místní rozvoj byli jmenováni tito zástupci hospodářských a sociálních rad okresů
Ústeckého kraje:

·        HSR Chomutovska: Josef Vejvoda

- komise Regionálního programu podporu rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů pro region Severozápad
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·        HSR Teplicka: Ing. Čestmír Duda

- komise Regionálního programu podporu rozvoje měst a obcí regionu Severozápad

·        HSR Ústecka: Ing. Ladislav Hruška

- komise Regionálního programu podporu rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů pro region Severozápad

3.       HSRK ukládá Vlastimilu Aubrechtovi, místopředsedovi rady a vládnímu zmocněnci, aby o přijatých závěrech
neprodleně písemně informoval ministra pro místní rozvoj Petra Lachnita.

hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 09/02: mezinárodní konference "Strategie hospodářského a sociálního rozvoje ÚK"

(kontrola usn. 48/01)

1.       HSRK projednala předloženou informaci Miroslava Tlapáka, místopředsedy, o průběhu přípravy Mezinárodní
konference na téma Strategie hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje a schvaluje:

a)    návrh programu dle přílohy

b)    předpokládané náklady ve výši 300.000,- Kč

c)    programové a organizační zabezpečení:

·        pořadatel:  Hospodářská a sociální rada kraje

Ústecký kraj

·        garant:  JUDr. Richard Falbr

 Ing. Jiří Šulc

·        termín:  29.04.2002

 9,00 - 16,30 hod. - konference

 17,00 hod. - tisková konference, raut 

·        místo konání: Ústí nad Labem

·        počet účastníků: 150 (15 zahraniční hosté, 10 HSRS/KVK, 20 novináři )

·        konferenční jazyk: čeština, němčina

·        moderátor:  Ing. Aleš Soukup

·        přípravný výbor: HSRK: Hurábová, Šifta, Šmejcová, Tlapák, Vonka

 ÚK: odbor vnějších vztahů

2.       HSRK ukládá Miroslavu Tlapákovi, místopředsedovi:
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a)       projednat  v předsednictvu HSR Mostecka možnost financování mezinárodní konference z prostředků Fondu
podpory projektů HSRM,

b)      projednat s předsedy HSR okresů finanční spoluúčast na konferenci.

hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 10/02: komise HSRK

(kontrola usn. 43/01)

I.

HSRK projednala informaci Miroslava Talpáka o plnění usnesení č.43/01: komise HSRK ze dne 03.12.2001 a na základě
diskuse a po vzájemné dohodě ustavuje:

1.       odbornou komisi pro životní prostředí a zemědělství v gesci HSR Lounska,

2.       odbornou komisi pro cestovní ruch a kulturu v gesci HSR Teplicka,

3.       odbornou komisi pro rozvoj lidských zdrojů v gesci HSRK,

4.       odbornou komisi pro regionální rozvoj a investice v gesci HSR Ústecka,

5.       odbornou komisi pro hospodářství a bydlení v gesci HSR Chomutovska,

6.       odbornou komisi dopravy v gesci HSR Mostecka,

7.       odbornou komisi legislativní a právní v gesci HSRK.

II.

HSRK schvaluje:

a)       způsob složení odborné komise: garant (člen předsednictva HSRK), předseda (odborník v dané problematice),
členové,

b)      garant, předseda i členové jsou jmenováni předsednictvem HSRK,

c)       činnost a kompetence odborné komise budou vymezeny statutem OK a jednacím řádem OK,

d)      statut i jednací řád musí být schváleny předsednictvem HSRK.

III.

HSRK ukládá místopředsedům, aby návrhy na zastoupení v komisích projednali do 28.02.2002 na zasedáních svých
HSR a tyto pak předložili do jednání výkonného výboru a následně ke schválení předsednictvu rady.

hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 11/02: problematika Euroregionů Krušnohoří a Labe

HSRK projednala informaci Ing. Ladislava Hrušky o problémech euroregionů v Ústeckém kraji, bere ji na vědomí.

Usnesení 12/02: informace o projektu EQUAL - Krajské vzdělávací centrum
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HSRK vyslechla informaci JUDr. Jany Šmejcové, ředitelky ÚP v Mostě, o přípravě projektu EQUAL - Krajské vzdělávací
centrum a bere na vědomí, že HSR Mostecka je oficiálním partnerem v projektu.

Usnesení 13/02: žádost o podporu projektu EQUAL - Kompas

HSRK vyslechla informaci Miroslava Tlapáka o žádosti o podporu projektu EQUAL - Kompas a doporučuje předkladateli
- RRA,a.s. v Mostě- požádat o oficiální partnerství v projektu Hospodářskou a sociální radu Chomutovska.

Jednání předsednictva HSRK se koná 11.03.2002 v 10,00 hod. v Mostě ( budova VÚHU, a.s.)

zapsala: Ing. Jitka Hurábová

V Mostě 19.02.2002

ověřil: Miroslav Tlapák, v.r.

 Radek Vonka, v.r.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás požádat, abyste kancelář HSRK neprodleně informovali v případě jakýchkoli změn v kontaktních
adresách, telefonních číslech či personálním obsazení.

Pomůžete nám tak zabránit problémům a nejasnostem při zasílání pošty.

Děkuji a těším se na další setkání

Ing. Jitka Hurábová
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