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HSRK
Hospodářská a sociální rada kraje

434 37 Most, Budovatelů 2830 

10.

U S N E S E N Í

z 9. řádného jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady kraje

dne 02.09.2002 v Ústí nad Labem

Zasedání zahájil a řídil předseda HSRK JUDr. Richard Falbr

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

Program 9. řádného jednání předsednictva:

Program byl projednán a schválen Výkonným výborem HSRK dne 26.08.2002.

1.       kontrola usnesení

 Ing. Jitka Hurábová, výkonná tajemnice

usnesení z 8. jednání bylo zasláno elektronickou poštou

2.       procedurální otázky

JUDr. Richard Falbr, předseda rady

3.       informace o rozsahu škod způsobených povodněmi v Ústeckém kraji

Ing. Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje a předseda krajského krizového štábu

4.       informace komisí HSRK

předsedové jednotlivých komisí

příloha č. 1: zápis č.3/2002 z jednání OK ŽPaZ ze dne 21.08.2002

Stanovisko zemědělců Ústeckého kraje k podmínkám vstupu do EU

příloha č. 2: Vývoj hospodaření HSRK k 31.07.2002

5.       Institut pro schvalování rekultivační strategie (ISRS)

5a) meziresortní komise, hodnotitelská komise

JUDr. Richard Falbr, předseda rady a člen meziresortní komise

příloha č. 3: usnesení z 2. jednání OK pro regionální rozvoj a investice

5b) připomínky k programovému prohlášení Vlády ČR
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JUDr. Richard Falbr, předseda rady a člen meziresortní komise

příloha č. 4: připomínky do programového prohlášení Vlády ČR

 programové prohlášení bylo zasláno členům elektronickou poštou

5c) restrukturalizace hnědouhelného průmyslu

Ing. Antonín Koláček, člen předsednictva

příloha č. 5: výpisy usnesení HSRK č.19/02 a 24/02

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

Ing. Helena Veverková, vedoucí řešitelského týmu GPR

7.       průmyslová zóna " Žatecké letiště"

Jaroslav Foldyna, 1. zástupce hejtmana Ústeckého kraje

příloha č. 6: záznam z jednání ze dne 18.07.2002

8.       zlepšení plavebních podmínek na řece Labe 

Jaroslav Foldyna, 1. zástupce hejtmana Ústeckého kraje

příloha č. 7: přípis J. Foldyny R. Falbrovi ze dne 02.08.2002

 usnesení OK dopravy

9.       různé

Usnesení 39/02: Kontrola plnění usnesení

usnesení z 8. jednání bylo zasláno elektronickou poštou

HSRK provedla kontrolu usnesení ze 8. řádného jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady kraje, schválila
jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

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

úkol průběžně plněn

q       Usnesení 25/02: odborné komise HSRK

splněno

q       Usnesení 32/02: informace Finanční komise HSRK

splněno

q       Usnesení 33/02: připomínka k prodeji státní půdy

úkol průběžně plněn

q       Usnesení 34/02: Problematika pěstování chmele
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úkol průběžně plněn

q       Usnesení 35/02: meziresortní komise, hodnotitelská komise

úkol průběžně plněn

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

úkol průběžně plněn

Usnesení 40/02: odborné komise - jmenování nových členů

HSRK projednala předložené návrhy na doplnění OK dopravy a na základě diskuse a po vzájemné dohodě jmenuje nové
členy v odborné komisi dopravy takto:

Ø      Ing. Václav Filip, ředitel Správy ŘSD ČR - Ústecký kraj

Ø      Jiří Markup (HSRL)

HSRK bere na vědomí změnu delegáta v OK pro cestovní ruch a kulturu za HSR Chomutovska - Ing. Romana Honzíka
nahradí Alexandra Zdeňková.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 41/02: svolání Rady HSRK

Statut HSRK byl zaslán elektronickou poštou

HSRK projednala předložený návrh JUDr. Richarda Falbra, předsedy rady na svolání Rady HSRK a v souladu se
Statutem čl. 6 odst. 1 svolává jednání Rady HSRK na měsíc říjen 2002.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 42/02: informace o rozsahu škod způsobených povodněmi v Ústeckém kraji

I.

HSRK vyslechla informaci Ing. Jiřího Šulce, hejtmana Ústeckého kraje a předsedy krajského krizového štábu, o rozsahu
škod způsobených povodněmi v Ústeckém kraji a vyslovuje uznání Ing. Jiřímu Šulcovi a členům krizového štábu za
jejich činnost, přístup a výrazný podíl na řešení mimořádné krizové situace způsobené povodněmi v Ústeckém kraji.

HSRK vyslovuje poděkování všem, kteří se podíleli a podílejí na odstraňování škod a kteří přispěli na humanitární
pomoc postiženým oblastem.

II.

HSRK projednala informace o průběhu a závěrech mimořádném jednání výkonného výboru HSRK a vedení Ústeckého
kraje k možnostem účasti HSRK a jednotlivých okresních HSR na řešení problémů vzniklých v důsledku povodní v
Ústeckém kraji a ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, a výkonnému výboru nadále úzce spolupracovat s
krajským krizovým štábem a vedením Ústeckého kraje při řešení problémů spojených s odstraňováním následků
povodní.

III.
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HSRK vyslechla informace zástupců jednotlivých okresních HSR o jejich účasti na řešení problémů vzniklých v
důsledku povodní v Ústeckém kraji, tyto bere na vědomí a doporučuje okresním HSR konzultovat pomoc postiženým
oblastem s krajským krizovým štábem.

hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 43/02: Odborná komise pro životní prostředí a zemědělství

(kontrola plnění usn. 33/02, 34/02)

příloha č. 1: zápis č.3/2002 z jednání OK ŽPaZ ze dne 21.08.2002

 Stanovisko zemědělců Ústeckého kraje k podmínkám vstupu do EU

I.

HSRK projednala informaci Ludmily Holadové, předsedkyně OK ŽPaZ, o průběhu a závěrech jednání odborné komise a
tuto bere na vědomí.

II.

HSRK projednala doporučení Odborné komise pro životní prostředí a zemědělství ke Stanovisku zemědělců Ústeckého
kraje k podmínkám vstupu do Evropské unie a na základě diskuse a po vzájemné dohodě doporučuje:

a)       návrh Vlády ČR na regulované ukazatele (kvóty) u všech komodit, zejména u jednotlivých kategorií skotu a ovcí,

b)      požadavek Vlády ČR na rovnocenné podmínky pro přímé platby zemědělcům v ČR.

Stanovisko zemědělců Ústeckého kraje k podmínkám vstupu do EU je nedílnou součástí tohoto usnesení.

hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 44/02: finanční komise

příloha č. 2: Vývoj hospodaření HSRK k 31.07.2002

HSRK projednala písemnou informaci Blanky Hofmanové, členky komise a účetní rady, o vývoji hospodaření HSRK k
31.07.2002 a tuto bere na vědomí.

hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 45/02: Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s

(kontrola plnění usn. 23/02)

HSRK projednala informaci Heleny Přibíkové, vedoucí řešitelského týmu, o plnění usnesení č. 23/02 ze dne 03.06.2002 a
tuto bere na vědomí.

Usnesení 46/02: meziresortní komise, hodnotitelská komise

(kontrola plnění usn. 35/02)

příloha č. 3: usnesení z 2. jednání OK pro regionální rozvoj a investice

I.
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HSRK projednala informaci JUDr. Richarda Falbra, předsedy rady a člena meziresortní komise, a Vlastimila Aubrechta,
vládního zmocněnce a místopředsedy meziresortní komise,  o průběhu a závěrech jednání meziresortní komise dne
09.08.20022 a tuto bere na vědomí.

II.

HSRK projednala doporučení OK pro regionální rozvoj a investice a na základě diskuse a po vzájemné dohodě bude
prosazovat nekrácení finančních zdrojů vyčleněných na odstraňování starých ekologických zátěží.

III.

HSRK ukládá výkonnému výboru , aby připravil v termínu do 30. září 2002 připomínky a návrhy k Návrhu Směrnice MŽP
o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR v rámci programu na revitalizaci krajiny narušené těžební činností
státních hnědouhelných podniků v oblastech SZČ.

hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 47/02: připomínky k programovému prohlášení Vlády ČR

příloha č. 4: připomínky do programového prohlášení Vlády ČR

 programové prohlášení bylo zasláno členům elektronickou poštou

I.

HSRK projednala informaci JUDr. Richarda Falbra, předsedy rady, o průběhu a závěrech připomínkového jednání k
programovému prohlášení Vlády ČR a tuto bere na vědomí.

II.

HSRK ocenila rozhodnutí bývalé Vlády ČR o nutnosti řešení revitalizace krajiny devastované těžbou hnědého uhlí na
území Ústeckého a Karlovarského kraje s finanční účastí státu ve výši 15 miliard korun.

Povolební společné prohlášení smluvních stran "Koaliční smlouvy" o závazku zpracovat a postupně realizovat
komplexní plán revitalizace regionů severní Morava a severozápadní Čechy chápe HSRK jako dlouhodobý program
nové vlády, jehož cílem je kvalitativní zvýšení ekonomické a sociální úrovně obyvatel strukturálně postižených regionů.

Tento základní cíl postupně naplňuje rovněž HSR Ústeckého kraje, zejména prostřednictvím Globálního plánu
revitalizace severozápadních Čech, na jehož zpracování se podílely hospodářské sociální rady jednotlivých okresů
Ústeckého kraje a kraje Karlovarského, byl projednán RHSD ČR a minulou Vládou ČR.

Globální plán revitalizace severozápadních Čech stanoví, se znalostí regionální problematiky a na základě skutečných
potřeb, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé priority, které by měl rovněž obsahovat "Komplexní plán revitalizace pro
severozápadní Čechy", a z tohoto důvodu HSRK navrhuje a dává ke zvážení Vládě ČR využít GPR SZČ jako výchozí
argument při tvorbě "Komplexního plánu revitalizace pro severozápadní Čechy".

III.

HSRK ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, projednat přijaté závěry s premiérem Vlády ČR Vladimírem
Špidlou.

hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 48/02: restrukturalizace hnědouhelného průmyslu
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příloha č. 5: výpisy usnesení HSRK č.19/02 a 24/02

I.

HSRK po vyslechnutí informace Antonína Koláčka, člena předsednictva, o přípravě restrukturalizace hnědouhelného
průmyslu a energetické koncepce konstatuje, že platí usnesení HSRK č. 19/02 ze dne 25.03.2002 a usnesení HSRK č.
24/02 ze dne 03.06.2002 a trvá na jejich plnění.

II.

HSRK ukládá Richardu Falbrovi, předsedovi rady, a výkonnému výboru projednat se zástupci Ústeckého kraje
připomínky a návrhy na restrukturalizaci hnědouhelného průmyslu a energetické koncepce a přijaté společné závěry ( v
návaznosti na Programové prohlášení Vlády ČR čl. 4, především kap. 4.3 ) předložit a projednat s Vladimírem Špidlou,
premiérem, a Jiřím Rusnokem, ministrem průmyslu a obchodu.

III.

HSRK žádá Vládu ČR o zařazení zástupce HSRK do pracovní skupiny pro přípravu nové koncepce restrukturalizace
hnědouhelného průmyslu a elektroenergetiky.

Příloha č. 5 je nedílnou součástí tohoto usnesení.

hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 49/02: Globální plán revitalizace - Dodatek č.2 pro rok 2003

(kontrola plnění usn. 36/02)

HSRK projednala informaci Ing. Heleny Veverkové, vedoucí řešitelského týmu, o plnění usnesení č. 36/02 ze dne
08.07.2002 a o postupu přípravných prací na GPR - Dodatku č. 2 pro rok 2002 a tuto bere na vědomí.

hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 50/02: průmyslová zóna " Žatecké letiště"

příloha č. 6: záznam z jednání ze dne 18.07.2002

I.

HSRK projednala informaci Jaroslava Foldyny, 1. zástupce hejtmana Ústeckého kraje, o postupu a přípravě prací na
vybudování průmyslové zóny "Letiště Žatec" a tuto bere na vědomí.

II.

HSRK konstatuje, že od počátku své činnosti prosazuje záměr vybudování velké scelené průmyslové zóny v Ústeckém
kraji a také ji zahrnula do svých priorit v GPR již v roce 1999.

HSRK podporuje iniciativy Ústeckého kraje při budování průmyslové zóny "Letiště Žatec" a v odvolání na smlouvu o
spolupráci doporučuje a nabízí vedení kraje:

a)       konzultovat záměry a postupy při budování průmyslové zóny "Letiště Žatec" s odborníky HSRK,

b)      projednávat problematiku zóny v předstihu v příslušných orgánech HSRK a ÚK,
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c)       spoluúčast na přípravných pracích a při prosazování záměrů.

III.

HSRK jmenuje kontaktní osobou pro spolupráci s Ústeckým krajem v záměru vybudování průmyslové zóny "Letiště
Žatec" Ing. Helenu Veverkovou.

hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 51/02: splavnění Labe

příloha č. 6: záznam z jednání ze dne 18.07.2002

příloha č. 7: přípis J. Foldyny R. Falbrovi ze dne 02.08.2002

 usnesení OK dopravy

I.

HSRK projednala žádost Jaroslava Foldyny, 1. zástupce hejtmana Ústeckého kraje, o podporu při prosazování záměru
"Zlepšení plavebních podmínek na řece Labi v úseku Střekov - státní hranice - Hřensko" podle varianty MDaS ČR z roku
1999, který byl schválen Vládou ČR.

II.

HSRK na doporučení Odborných komisí dopravy, regionálního rozvoje a investic, životního prostředí a zemědělství
vyslovuje záměru "Zlepšení plavebních podmínek na řece Labi v úseku Střekov - státní hranice - Hřensko" podle
varianty MDaS ČR z roku 1999 schváleného Vládou ČR podporu.

III.

HSRK vyjadřuje přesvědčení, že záměr "Zlepšení plavebních podmínek na řece Labi v úseku Střekov - státní hranice -
Hřensko" podle varianty MDaS ČR z roku 1999 je veřejným zájmem nejen Ústeckého kraje.

IV.

HSRK ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, projednat přijaté závěry s ministry životního prostředí a
dopravy a spojů a hejtmanem a vicehejtmanem Ústeckého kraje.

Příloha č. 7 je nedílnou součástí usnesení

hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

10.   jednání HSRK se koná 14.10.2002 v Lounech

( místo jednání bude upřesněno na avízu a následně na pozvánce)

V Mostě 04.09.2002

zpracovala: Ing. Jitka Hurábová

přílohy: Gabriela Nekolová, DiS

ověřil: Miroslav Tlapák, v.r.  Ing. Helena Veverková, v.r.
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