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HSRK
Hospodářská a sociální rada kraje

434 37 Most, Budovatelů 2830 

7.

U S N E S E N Í

z 6. řádného jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady kraje

dne 25.03.2002 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil předseda HSRK JUDr. Richard Falbr

Přítomni: dle presenční listiny

HSRK schválila doplněný návrh programu jednání.

Program 6. řádného jednání předsednictva:

1.       kontrola plnění usnesení

Ing. Jitka Hurábová, výkonná tajemnice

2.       odborné komise HSRK

Radek Vonka, místopředseda

3.       informace z jednání Vlády ČR dne 27.02.2002 a 18.03.2002

Vlastimil Aubrecht, místopředseda

4.       Institut pro schvalování rekultivační strategie

Miroslav Tlapák, místopředseda a předseda komise ISRS

příloha č. 0: Usnesení Vlády ČR č. 272 ze dne 18.03.2002

4a) Informace z jednání vlády - privatizace hnědouhelných společností

JUDr. Richard Falbr, předseda

4b) restrukturalizace hnědouhelného průmyslu

Ing. Antonín Koláček, člen předsednictva

5.       Globální plán revitalizace - Dodatek č. 2 pro rok 2003

Vlastimil Aubrecht, místopředseda

a Ing. Helena Veverková, předsedkyně pracovního týmu

příloha č. 1: záznam z jednaní RHSD ze dne 14.02.2002
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6.       různé

Usnesení 14/02: Kontrola plnění usnesení:

HSRK provedla kontrolu usnesení z 5. řádného jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady kraje, schválila jeho
znění a vzala na vědomí jeho plnění.

q       Usnesení 02/02: Smlouva o spolupráci s KHK

splněno

Smlouva s KHK bude podepsána za účasti členů výkonného výboru a hejtmana ÚK.

Delegátem HSRK v KHK je jmenován pan Radek Vonka, místopředseda HSRK.

q       Usnesení 03/02: Podkrušnohorské technické muzeum

úkol průběžně plněn

q       Usnesení 04/02: návrh rozpočtu HSRK pro rok 2002

úkol průběžně plněn

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

úkol průběžně plněn

q       Usnesení 06/02: jmenování nového vládního zmocněnce

úkol průběžně plněn

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

splněno

q       Usnesení 08/02: členství v komisích ministerstev

splněno

q       Usnesení 09/02: mezinárodní konference

úkol průběžně plněn

q       Usnesení 10/02: komise HSRK

splněno

Usnesení 15/02: odborné komise HSRK

(kontrola usn. 10/02)

příloha pro informaci: Speciální komise HSRK

I.
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HSRK projednala předloženou informaci o plnění usnesení č.10/02 ze dne 12.02.2002 a na základě diskuse a po
vzájemné dohodě jmenuje v odborných komisích garanta, předsedu a členy takto:

1.       odborná komise pro životní prostředí a zemědělství

garant: RNDr. Ivan Havlíček

předseda: Ludmila Holadová (HSRM)

členové: Věra Vlčková (HSRÚ), Luboš Hora (HSRT), Ing. Lenka Hubálková (HSRT), Ing. Roman Honzík (HSRCH)

2.       odborná komise pro cestovní ruch a kulturu

garant: Ing. Čestmír Duda

předseda: Josef Benda (HSRT)

členové: Jana Řeřicha (HSRÚ), Helena Přibíková (HSRM), Ing. Roman Honzík (HSRCH)

3.       odborná komise pro rozvoj lidských zdrojů 

garant: Miroslav Tlapák

předseda: bude delegován do příštího jednání HSRK ( jednání s rektorem UJEP)

členové: MUDr. Petr Engler (HSRÚ), Ing. Jiří Novák (HSRT), Šimon Vohar (HSRT), JUDr. Jana Šmejcová (HSRM), PaedDr.
Václav Netolický (HSRCH), MUDr. Miroslav Šofr (HSRCH), Ing. Jan Cháb (HSRCH)

4.       odborná komise pro regionální rozvoj a investice 

garant: Radek Vonka 

předseda: Ing. Ladislav Hruška (HSRÚ)

členové: Ing. Miroslav Harciník (HSRÚ), Ing. Bohumil Štancl (HSRT), Ing. Bořek Valvoda (HSRM), Petr Knap (HSRCH)

5.       odborná komise pro hospodářství a bydlení

garant: Josef Vejvoda

předseda: Ing. Ladislav Kohout (HSRCH)

členové: Mgr. Tomáš Jelínek (HSRÚ), Ing. Jiří Klement (HSRT), Ing. Josef Kašparů (HSRT), Petr Červenka (HSRM), Ing.
Jitka Lohbergerová (HSRCH)

6.       odborná komise dopravy

garant: Ing. Jan Cháb

předseda: Ing. Milan Dundr (HSRM)

členové: Ing. Jiří Zima (HSRÚ), Ing. Čestmír Duda (HSRT), Ing. Ladislav Kohout (HSRCH)

7.       odborná komise legislativní a právní 
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garant: JUDr. Richard Falbr

předseda: JUDr. Jan Růžek (HSRM)

členové: RNDr. Zdeněk Rytíř (HSRÚ),

HSRT nedeleguje.

II.

HSRK ukládá předsedům odborných komisí svolat v termínu do 20.04.2002 zasedání komise, jejímž programem bude
návrh statutu a jednacího řádu komise ( usn. 10/02 odst.II. bod c)) a určení priorit činnosti komise pro rok 2002, a tyto
předložit do květnového jednání HSRK.

III.

HSRK ukládá Ing. Jitce Hurábové, výkonné tajemnici, připravit do jednání odborných komisí vzorový statut a jednací
řád.

IV.

HSRK projednala návrh výkonného výboru a doporučuje Ústeckému kraji ustavit komisi pro energetiku a ukládá JUDr.
Richardu Falbrovi toto projednat s Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 16/02: informace z jednání Vlády ČR dne 27.02.2002 a 18.03.2002

HSRK vyslechla informaci Vlastimila Aubrechta, vládního zmocněnce SZČ, o průběhu a závěrech jednání Vlády ČR dne
27.02.2002 v Karlových Varech a dne 18.03.2002 v Praze a tuto bere na vědomí.

Usnesení 17/02: Institut pro schvalování rekultivační strategie

(kontrola usn. 05/02 a 07/02)

příloha č. 0: Usnesení Vlády ČR č. 272 ze dne 18.03.2002

I.

HSRK projednala předloženou informaci Miroslava Tlapáka, místopředsedy, o průběhu a závěrech jednání Rady
hospodářské a sociální dohody dne 14.02.2002 v Praze a se zástupci ministerstva průmyslu a obchodu a o průběhu a
závěrech přípravy podkladů pro jednání Vlády ČR a tuto bere na vědomí.

II.

HSRK bere na vědomí, že Vláda ČR přijala dne 18.03.2002 usnesení č.272 k návrhu na čerpání finančních prostředků k
řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji.

III.

HSRK ve smyslu znění usnesení Vlády ČR č.272 ze dne 18.03.2002:

a)       doporučuje:

aa)  aby do meziresortní komise nabídek byli jmenováni tito členové komise HSRK "Institut pro schvalování rekultivační
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strategie" :

HSRK: JUDr. Richard Falbr,

HSRCH: Ing. Karel Žáček,

HSRM: Miroslav Tlapák,

HSRT: Ing. Antonín Vincenc,

HSRÚ: František Frolík.

ab) aby do komise pro posuzování a hodnocení nabídek byli jmenováni tito členové komise HSRK "Institut pro
schvalování rekultivační strategie" :

HSRCH: Josef Vejvoda ( náhradník Jiří Slabyhoud ),

HSRM: Ing. Helena Veverková ( náhradník Ing. Ivan Svoboda),

HSRT: Oldřich Řáha, ( náhradník Ing. Jiří Klement )

HSRÚ: Radek Vonka ( náhradník Ing. Ladislav Hruška )

HSRS: Ing. Josef Štrudl ( náhradník Václav Veselý )

b)      doporučuje, aby supervisorem FNM pro odstraňování důlně ekologických škod byl jmenován Ing. Stanislav Štýs,
DrSc.,

c)       ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, projednat tato doporučení neprodleně s PhDr. Vladimírem
Špidlou, 1.místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí, Doc. Ing. Miroslavem Grégrem, místopředsedou
vlády a ministrem průmyslu a obchodu, a JUDr. Zdenkou Němcovou, předsedkyní výkonného výboru FNM.

d)      pověřuje Miroslava Tlapáka další koordinací mezi MPO a HSRK při realizaci usnesení Vlády ČR č.272 ze dne
18.03.2002 k čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných
společností v Ústeckém a Karlovarském kraji.

pro 10 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 18/02: Informace z jednání vlády - privatizace hnědouhelných společností

I.

HSRK bere s uspokojením na vědomí, že Vláda ČR zamítla privatizaci hnědouhelné společnosti Severočeské doly, a.s.
Chomutov formou MBO a připomíná, že každému takovému rozhodnutí musí předcházet projednání v Radě
hospodářské a sociální dohody a Hospodářské a sociální radě kraje.

II.

HSRK bere v případě Sokolovské uhelné, a.s. na vědomí, že toto bylo projednáno v HSR Sokolovska a připomíná, že
každému takovému rozhodnutí musí předcházet projednání v Radě hospodářské a sociální dohody.

pro 10 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 19/02: snížení poptávky po hnědém uhlí
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I.

HSRK se seznámila s okolnostmi, které povedou ke snížení odběru hnědého uhlí ( ukončení dodávek uhlí do elektrárny
Schwandorf, zprovoznění obou bloků JETE, liberalizace českého trhu s elektrickou energií) a bere na vědomí, že tyto
okolnosti by mohly vést k nárůstu vysoké nezaměstnanosti v regionu, nárůstu cen hnědého uhlí a následně tepla a
elektřiny a destabilizaci hnědouhelného odvětví.

II.

HSRK ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, projednat s PhDr. Vladimírem Špidlou, 1.místopředsedou vlády
a ministrem práce a sociálních věcí, Doc. Ing. Miroslavem Grégrem, místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a
obchodu, Ing. Jiřím Rusnokem, ministrem financí a Ing. Jaroslavem Mílem, MBA přijetí okamžitých opatření na úrovni
státu v oblasti provedení rychlé restrukturalizace hnědouhelného hornictví s cílem minimalizovat negativní důsledky
zásadního útlumu těžby hnědého uhlí v severozápadních Čechách.

III.

HSRK připomíná, že v Dodatku č. 1 ke Globálnímu plánu revitalizace ze září 2001 v prioritě "Rozvoj průmyslu a služeb,
technická infrastruktura" byl předložen návrh opatření cit.:

1. Dopracovat koncepci restrukturalizace hnědouhelného hornictví zohledňující vliv privatizace energetického odvětví ČR,
liberalizace trhu a provoz jaderné elektrárny Temelín. V rámci tohoto materiálu definovat:

q       postavení hnědouhelného hornictví v energetické politice státu z pohledu uhlí jako strategické suroviny,

q       požadavky na dodávky uhlí v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu v návaznosti na dlouhodobou koncepci
tepelné energetiky,

q       varianty možného dopadu do zaměstnanosti v jednotlivých uhelných společnostech, a tím i konkrétně v jednotlivých
pánevních okresech,

q       vytvoření podmínek pro vstup technologií s významným technologickým využitím uhlí (zplynění, chemické využití, apod.).

a konstatuje, že toto opatření nebylo ze strany MPO naplněno.

pro 11 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 20/02: Globální plán revitalizace - Dodatek č. 2 pro rok 2003

(kontrola usn. 06/02)

poslední verze Dodatku č.1 ke GPR je členům rozeslána elektronickou poštou

příloha č. 1: Záznam z jednání RHSD

I.

HSRK projednala předloženou informaci Vlastimila Aubrechta, místopředsedy, o průběhu a závěrech jednání Rady
hospodářské a sociální dohody v Praze dne 14.02.2002 k problematice Globálního plánu revitalizace a trvá na usnesení
HSRK č.06/02 ze dne 12.02.2002.

II.

HSRK ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, projednat s PhDr. Vladimírem Špidlou, 1.místopředsedou vlády
a ministrem práce a sociálních věcí, důrazné připomenutí ministru pro místní rozvoj Ing. Petru Lachnitovi, že ještě
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nepředložil do jednání Vlády ČR Dodatek č. 1 pro rok 2002 ke Globálnímu plánu revitalizace.

III.

HSRK ukládá Ing. Heleně Veverkové, vedoucí pracovního týmu, svolat pracovní skupinu GPR a zahájit přípravu Dodatku
č.2 pro rok 2003. 

pro 12 proti 0 zdržel se 0

Jednání předsednictva HSRK se v měsíci dubnu nekoná, neboť HSRK ve spolupráci s Ústeckým krajem pořádají dne
29.04.2002 v Ústí nad Labem mezinárodní konferenci.

zapsala: Ing. Jitka Hurábová

V Mostě 09.04.2002

ověřil: JUDr. Richard Falbr, v.r.

 Miroslav Tlapák, 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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