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HSRK
Hospodářská a sociální rada kraje

434 37 Most, Budovatelů 2830 

9.

U S N E S E N Í

z 8. řádného jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady kraje

dne 08.07.2002 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil předseda HSRK JUDr. Richard Falbr

Přítomni: dle presenční listiny ( originál je uložen v sekretariátu HSRK)

Program 8. řádného jednání předsednictva:

Program byl projednán a schválen Výkonným výborem HSRM dne 04.07.2002.

1.       kontrola usnesení

 Ing. Jitka Hurábová, výkonná tajemnice

příloha č. 1: Podkrušnohorské technické muzeum - rozpočet

příloha č.2 : Dopis R. Falbra místopředsedovi V. Špidlovi- problematika dodávek mezi Českou rafinérskou a
Chemopetrolem

příloha č.3 : Záznam z jednání 28.06.02 - rozvoj silniční a dálniční infrastruktury

1a) informace Finanční komise HSRK

Ing. Pavel Zuska, předseda FK HSRK

2.       informace Agrární komory

2a) připomínka k prodeji státní půdy

Ludmila Holadová, předsedkyně OK pro životní prostředí a zemědělství

příloha č.4: Připomínka k prodeji státní půdy

2b) problematika pěstování chmele

Ludmila Holadová, předsedkyně OK pro životní prostředí a zemědělství

příloha č. 5: Problematika pěstování chmele

3.       Institut pro schvalování rekultivační strategie (ISRS)

3a) meziresortní komise, hodnotitelská komise
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Miroslav Tlapák, předseda ISRS

příloha č.6: Dopis ministra Rusnoka JUDr. Falbrovi

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

Ing. Helena Veverková, vedoucí řešitelského týmu GPR

5.       různé

Usnesení 30/02: Kontrola plnění usnesení

HSRK provedla kontrolu usnesení ze 7. řádného jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady kraje, schválila
jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

q       Usnesení 22/02: informace o hospodaření HSRK

splněno

q       Usnesení 23/02: Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

příloha č.1: Podkrušnohorské technické muzeum - rozpočet

úkol průběžně plněn

informaci o plnění usnesení předkložilla Helena Přibíková, vedoucí řešitelského týmu PTM

q       Usnesení 24/02: Alianční smlouva hnědouhelných společností

splněno

informaci o plnění usnesení předkládložil Petr Pudil, člen předsednictva Řídícího výboru

q       Usnesení 25/02: odborné komise HSRK

úkol trvá pro odst. IV.

informaci o plnění usnesení předložili předsedové odborných komisí

q       Usnesení 26/02: meziresortní komise, hodnotitelská komise

splněno

q       Usnesení 27/02: 15 miliard Kč pro Severozápad

splněno

q       Usnesení 28/02: Globální plán revitalizace - Dodatek č. 2 pro rok 2003

splněno

q       Usnesení 29/02: informace o problematice dodávek mezi Českou rafinérskou a Chemopetrolem

příloha č.2 : Dopis JUDr. Falbra místopředsedovi Špidlovi- problematika dodávek mezi Českou rafinérskou a
Chemopetrolem
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 Písemná informace České rafinérské, a.s. ke kontrole plnění č.29/02 ze dne 03.02.2002

splněno

informaci o plnění usnesení předložil JUDr. Falbr, předseda rady, Ing. Ivan Ottis, generální ředitel České rafinérské, a.s. a Ing.
Alena Pivoňková, personální ředitelka Chemopetrol,a.s.

Usnesení 31/02: odborné komise - jmenování nových členů

HSRK projednala předloženou informaci o plnění usnesení č.25/02 ze dne 03.06.2002 a na základě diskuse a po
vzájemné dohodě jmenuje nové členy v odborných komisích takto:

1.       odborná komise pro životní prostředí a zemědělství :

Ø      JUDr. Jana Šmejcová

Ø      Ing. František Chaloupka

2.       odborná komise dopravy:

Ø      Ing. Karel Havel

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení 32/02: informace Finanční komise HSRK

 (kontrola plnění usn. 22/02)

I.

HSRK projednala informaci Ing. Pavla Zusky, předsedy Finanční komise HSRK, o plnění usnesení č.22/02 "Informace o
hospodaření HSRK" ze dne 03.06.2002 a jednání komise a tyto bere na vědomí.

II.

HSRK na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje změnu Finančního řádu pro rok 2002 a schvaluje posunutí
termínu 2. splátky členského příspěvku hospodářských a sociálních rad pro rok 2002 z 31.07. na 30.09.2002.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení 33/02: připomínka k prodeji státní půdy

příloha č. 4: Připomínka k prodeji státní půdy

I.

HSRK vyslechla informaci Ludmily Holadové, předsedkyně OK pro životní prostředí a zemědělství a předsedkyně
Okresní agrární komory Most, Teplice, o průběhu a závěrech jednání Krajské agrární komory Ústeckého kraje k
problematice prodeje státní půdy a tyto bere na vědomí.

II.

HSRK po projednání předložené písemné zprávy konstatuje:

1.       Půda jako cenný majetek představuje bohatství státu i občanů, a podle toho je potřeba s tímto majetkem také tak
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zacházet.

2.       Půda se nesmí stát předmětem spekulací.

3.       Rozvoj zemědělství je jednou z hlavních součástí rozvoje a prosperity venkova i v podhorských a horských
oblastech a tvoří základ venkovského osídlení.

4.       Bez zemědělského obdělávání půdy se nedají udržet životní podmínky obyvatel venkova, mizí pracovní místa a
neudržovaná krajina se často mění v pustou step.

5.       Podpora zemědělství a ochrana životního prostředí venkova jsou hlavní cíle udržení kulturnosti krajiny.

III.

HSRK podporuje úpravu zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků o prodeji půdy v těchto bodech:

1.       stanovit zásady pro prodej a nákup veškeré půdy, nejen státní,

2.       zemědělská půda může být prodávána pouze k zemědělským účelům ( vyjma veřejného zájmu),

3.       zemědělcům  - fyzickým osobám- řádně hospodařícím na řádně pronajaté státní půdě umožnit odkoupení 500 ha při
využití přednostního práva nákupu půdy,

4.       prodloužit dobu bezúročné splátky na 35 let.

HSRK podporuje hospodaření na státní půdě formou dlouhodobého pronájmu s možností předkupního práva.

IV.

HSRK doporučuje v příhraničních oblastech s podílem státní půdy z celkové výměry 50 a více procent připravit
systémová opatření pro pracoviště Pozemkového fondu ČR tak, aby byly připraveny předpoklady pro zpracování celé
agendy na odpovídající úrovni.

V.

HSRK ukládá Ludmile Holadové, předsedkyni OK pro životní prostředí a zemědělství, seznámit a projednat předmětnou
problematiku ve výboru pro zemědělství Ústeckého kraje.

VI.

HSRK ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, a RNDr. Ivanu Havlíčkovi, garantovi OK ŽPa Z, a Ludmile
Holadové, předsedkyni OK ŽPa Z a OAK Most, Teplice, projednat závěry a doporučení HSRK k problematice prodeje
půdy s ministrem zemědělství.

Příloha č. 4 - Připomínka k prodeji státní půdy - je nedílnou součástí tohoto usnesení.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení 34/02: Problematika pěstování chmele

příloha č. 5: Problematika pěstování chmele

I.

HSRK vyslechla informaci Ludmily Holadové, předsedkyně OK pro životní prostředí a zemědělství a předsedkyně
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Okresní agrární komory Most, Teplice, a Ing. Bohumila Pázlera, předsedy Svazu pěstitelů chmele, o průběhu a
závěrech jednání OK pro životní prostředí a zemědělství k problematice pěstování chmele a tuto bere na vědomí.

II.

HSRK ukládá Ludmile Holadové, předsedkyni OK pro životní prostředí a zemědělství, seznámit a projednat předmětnou
problematiku ve výboru pro zemědělství Ústeckého kraje.

III.

HSRK projednala předloženou písemnou žádost o částečnou kompenzaci snížení tržeb při vývozu chmele a ukládá
JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, a RNDr. Ivanu Havlíčkovi, garantovi OK, Ludmile Holadové, předsedkyni OK
ŽPa Z a OAK Most, Teplice, a Ing. Bohumilu Pázlerovi, předsedovi Svazu pěstitelů chmele, projednat závěry a
doporučení OK pro životní prostředí a zemědělství k problematice pěstování chmele s ministry zemědělství a financí a
zástupci Ústeckého kraje.

Příloha č. 5- Problematika pěstování chmele - je nedílnou součástí tohoto usnesení.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení 35/02: meziresortní komise, hodnotitelská komise

(kontrola plnění usn. 26/02 a 27/02)

příloha č.6: Dopis ministra Rusnoka JUDr. Falbrovi

I.

HSRM projednala informaci Miroslava Tlapáka, předsedy Institutu pro schvalování rekultivační strategie, o plnění
usnesení č.26/02 a 27/02 ze dne 03.06.2002 a bere na vědomí, že jsou připraveny finanční prostředky ve výši 3 miliardy
Kč na rekultivaci a sanaci území dotčeného těžbou hnědého uhlí.

II.

HSRM projednala informaci Miroslava Tlapáka, předsedy Institutu pro schvalování rekultivační strategie, o průběhu a
závěrech jednání meziresortní komise dne 07.06.2002 a tuto bere na vědomí.

Příloha č.6 - Dopis ministra Rusnoka JUDr. Falbrovi- je nedílnou součástí usnesení.

Usnesení 36/02: Globální plán revitalizace - Dodatek č.2 pro rok 2003

(kontrola plnění usn. 28/02)

I.

HSRK projednala předloženou informace Ing. Heleny Veverkové, vedoucí řešitelského týmu GPR, o plnění usnesení
č.28/02 ze dne 03.06.2002 a o přípravných práce na GPR -Dodatku č.2 pro rok 2003 tyto bere na vědomí.

II.

HSRK ukládá Ing. Heleně Veverkové a členům pracovní skupiny připravit Dodatek č.2 k připomínkovému řízení do
15.08.2002 a žádá Vlastimila Aubrechta, vládního zmocněnce a místopředsedu rady, o plnou součinnost a zajištění
připomínkového řízení ve čtvrtém srpnovém týdnu.
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Usnesení 37/02: konference "Revitalizace krajiny v oblasti Chabařovického jezera"

HSRK vyslechla informaci Radka Vonky, místopředsedy HSR Ústecka, o konání konference "Revitalizace krajiny v
oblasti Chabařovického jezera" dne 26.09.2002 v Ústí nad Labem a tuto bere na vědomí.

Usnesení 38/02: převzetí KSK,a.s. v konkurzu firmou Appian Group,a.s.

HSRM vyslechla informaci Petra Pudila, ředitele strategické komunikace, o současných aktivitách a předpokládané
strategii společnosti Appian Group, a.s. a:

a)       s uspokojením bere na vědomí začlenění Krušnohorských strojíren, a.s. v konkursu do skupiny Appian Group, a.s.
a vítá záchranu 310 pracovních míst,

b)      bere na vědomí zájem o začlenění společnosti ŠKODA Plzeň do skupiny Appian Group, a.s. ještě v roce 2002.

informace bez usnesení:

Ø      Ústecký kraj vypsal dotaci na přípravu projektové dokumentace "Program podpory přípravy rozvojových projektů v
obcí do 5000 obyvatel a nezaměstnaností vyšší než 20%".

Na závěr jednání poděkoval JUDr. Richard Falbr, předseda rady, Ludmile Holadové, předsedkyni OAK Most, Teplice za příjemné
prostředí a pohoštění.

Termín 9. jednání HSRK je 02.09.2002 v Ústí nad Labem ( místo bude upřesněno)

zapsala: Ing. Jitka Hurábová

přílohy: Gabriela Nekolová, DiS

V Mostě 09.07.2002

ověřil: Miroslav Tlapák, v.r. Radek Vonka, v.r.

Vážení přátelé,

přejeme příjemné prožití letních měsíců a odpočiňte si na dovolené.

 Sekretariát HSRK
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