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HSRK
Hospodářská a sociální rada kraje

434 37 Most, Budovatelů 2830 

11.

U S N E S E N Í

z 10. řádného jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady kraje

dne 15.10.2002 v Lounech

Zasedání zahájil a řídil předseda HSRK JUDr. Richard Falbr

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

Program 10. řádného jednání předsednictva:

Program byl projednán a schválen Výkonným výborem HSRK dne 09.10.2002.

1.       procedurální otázky

JUDr. Richard Falbr, předseda rady

1a) volba místopředsedy

příloha č.1 - volební řád

 volební protokol

1b) kooptace člena

2.       kontrola usnesení

 Ing. Jitka Hurábová, výkonná tajemnice

usnesení z 9. jednání bylo zasláno elektronickou poštou

příloha č.2 - Podkrušnohorské technické muzeum

3.       informace komisí HSRK

3a)  informace legislativní a právní komise

JUDr. Jan Růžek, předseda komise

příloha č.3 - zápis z jednání Legislativní a právní komise

 statut Legislativní a právní komise

3b)  informace OK dopravy
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Ing. Milan Dundr, předseda komise

3c)  informace OK životního prostředí a zemědělství

Ludmila Holadová, předsedkyně komise

3d)  informace finanční komise

Ing. Pavel Zuska, předseda komise

příloha č.4 - výkaz hospodaření

4.       informace z jednání s premiérem Vladimírem Špidlou

JUDr. Richard Falbr, předseda rady

5.       meziresortní komise, hodnotitelská komise

Vlastimil Aubrecht, místopředseda rady a vládní zmocněnec

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

Ing. Helena Veverková, vedoucí řešitelského týmu GPR

7.       různé

Usnesení 52/02: volba místopředsedy

příloha č.1 - volební řád

 návrh volebního protokolu

I.

Rada HSRK schvaluje přednesený návrh volebního řádu pro volbu místopředsedy HSRK.

II.

Rada HSRK schvaluje přednesený návrh na složení volební komise, a jmenuje volební komisi ve složení: Ing. Helena
Veverková, předsedkyně komise

 Ing. Jan Cháb, člen komise

 Ing. Ladislav Hruška, člen komise

 Ing. Jitka Hurábová, tajemník komise

hlasování: pro 16 proti 0  zdržel se 0

III.

Rada HSRK schvaluje přednesený návrh volební komise, aby volba proběhla aklamací.

hlasování: pro 16 proti 0  zdržel se 0

IV.
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1.       HSRK bere na vědomí, že v souladu s "Volebním řádem HSRK" byl místopředsedou HSRK zvolen RNDr. Ivan
Havlíček.

Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto usnesení.

hlasování: pro 15 proti 0  zdržel se 1

Usnesení 53/02: kooptace člena

I.

HSRK projednala předložené návrhy JUDr. Richarda Falbra a:

1.       bere na vědomí členství Jiřího Markupa v HSRK za HSR Lounska,

2.       bere vědomí rezignaci RNDr. Ivana Havlíčka na členství v předsednictvu s tím, že zůstává místopředsedou HSRK,

3.       kooptuje Jiřího Markupa na návrh HSRL za člena předsednictva HSRK.

II.

HSRK projednala informaci JUDr. Richarda Falbra o změně ve vedení společnosti Chemopetrol, a.s. Litvínov a bere na
vědomí odstoupení Ing. Miroslava Kulihy z HSRK a kooptuje Ing. Petra Cingra na návrh HSRM za člena HSRK.

hlasování: pro 16 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 54/02: Kontrola plnění usnesení

usnesení z 9. jednání bylo zasláno elektronickou poštou

HSRK provedla kontrolu usnesení z 9. řádného jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady kraje, schválila jeho
znění a vzala na vědomí jeho plnění.

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

úkol průběžně plněn

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

úkol průběžně plněn

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

úkol průběžně plněn

informaci o plnění usnesení předložena písemnou formou

příloha č.2 - Podkrušnohorské technické muzeum

q       Usnesení 46/02: meziresortní komise, hodnotitelská komise

úkol průběžně plněn

q       Usnesení 47/02: připomínky k programovému prohlášení Vlády ČR

splněno
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q       Usnesení 48/02: restrukturalizace hnědouhelného průmyslu

úkol průběžně plněn

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

úkol průběžně plněn

q       Usnesení 50/02: průmyslová zóna " Žatecké letiště"

úkol průběžně plněn

31.10.2002 se v Mostě koná seminář k průmyslové zóně TRIANGL ( oficiální název pro p.z. Žatecké letiště )

q       Usnesení 51/02: splavnění Labe

splněno

Usnesení 55/02: informace legislativní komise

příloha č.3 - zápis z jednání Legislativní a právní komise

 statut Legislativní a právní komise

I.

HSRK vyslechla informaci JUDr. Jana Růžka, předsedy komise, o průběhu a závěrech jednání Legislativní a právní
komise a tuto bere na vědomí.

II.

HSRK schvaluje Statut Legislativní a právní komise HSRK a legislativní plán pro rok 2002.

Příloha č. 3 je nedílnou součástí usnesení.

hlasování: pro 12 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 56/02: informace odborné komise dopravy

I.

HSRK vyslechla informaci Ing. Milana Dundra, předsedy komise, o průběhu a závěrech jednání odborné komise dopravy
a tuto bere na vědomí.

II.

HSRK projednala doporučení OKD HSRK a ukládá výkonnému výboru za účasti předsedy odborné komise dopravy Ing.
Milana Dundra s představiteli Ústeckého kraje:

a)       projednat a iniciovat podmínky vzniku regionálního koordinátora veřejné hromadné dopravy  pro přípravu postupu
zavádění integrovaného dopravního systému (IDS) včetně návrhů na zkvalitnění dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji,
a to s termínem stanovení podmínek návrhu či realizace do 31.12.2002.

b)      v rámci jednání o vzniku koordinátora řešit i otázku finančního zajištění do doby úspěšného spuštění IDS, zároveň
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se zajištěním finanční podpory z prostředků Ústeckého kraje pro dopravce, kteří budou připraveni zahájit jako první
provoz v rámci nových podmínek IDS.

hlasování: pro 12 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 57/02: informace odborné komise životního prostředí a zemědělství

(kontrola plnění usn. 43/02)

HSRK vyslechla informaci JUDr. Richarda Falbra, předsedy rady, a Ludmily Holadové, předsedkyně komise, o plnění
usnesení č. 43/02 a o průběhu a závěrech jednání s ministrem zemědělství

Ing. Jaroslavem Palasem dne 09.10.2002 a tuto bere na vědomí.

Usnesení 58/02: informace finanční komise

příloha č.4 - výkaz hospodaření

I.

HSRK vyslechla informaci Ing. Pavla Zusky, předsedy komise, o činnosti komise a tuto bere na vědomí.

II.

HSRK vyslechla informaci o hospodaření HSRK k 30.09.2002 a plnění finančního řádu a žádá předsedy HSR
Chomutovska a Teplicka o urychlené zaslání druhé části příspěvku pro rok 2002.

III.

HSRK projednala žádost HSR Lounska o odklad druhé části členského příspěvku a na základě doporučení FK HSRK
souhlasí s odkladem druhé části členského příspěvku HSR Lounska ve výši 46.650,- Kč do 31.12.2002.

IV.

HSRK ukládá předsedům komisí předložit v termínu do 10.11.2002 požadavky do rozpočtu 2003 a ukládá finační komisi
předložit návrh rozpočtu pro rok 2003 do 15.11.2002 výkonnému výboru k projednání.

Příloha č. 4 je nedílnou součástí usnesení.

hlasování: pro 12 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 59/02: informace z jednání s premiérem Vladimírem Špidlou

(kontrola plnění usn. 47/02, 48/02, 49/02, 50/02)

HSRK vyslechla informaci JUDr. Richarda Falbra, předsedy rady, o průběhu a závěrech jednání s premiérem PhDr.
Vladimírem Špidlou dne 09.10.2002 v 19,30 hod. ve Strakově akademii a tuto bere na vědomí.

Usnesení 60/02: meziresortní komise, hodnotitelská komise

(kontrola plnění usn. 46/02)

HSRK vyslechla informaci Vlastimila Aubrechta a Miroslava Tlapáka, místopředsedů rady, o plnění usnesení č.46/02 a
48/02 a o průběhu a závěrech jednání 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 a tuto bere



Usnesení HSR-ÚK

file:///C/Zakázky/HSR-ÚK/_WEB/KOMPLET ZÁLOHA 2016-08-20/hsr-uk/usneseni/11.htm[23.8.2016 11:01:44]

na vědomí.

Usnesení 61/02: Globální plán revitalizace - Dodatek č.2 pro rok 2003

(kontrola plnění usn. 49/02, 50/02, 51/02)

I.

HSRK projednala informaci Ing. Heleny Veverkové, vedoucí řešitelského týmu, o plnění usnesení

č. 49/02, 50/02, 51/02ze dne 02.09.2002 a o postupu přípravných prací na GPR - Dodatku č. 2 pro rok 2003 a tuto bere na
vědomí.

II.

HSRK ukládá výkonnému výboru svolat neprodleně jednání, jehož programem bude připomínkové řízení ke GPR -
Dodatek č. 2 a závěry předložit k projednání předsednictvu HSRK.

hlasování: pro 12 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 62/02: návštěva ministra dopravy

I.

HSRK vyslechla informaci Ing. Jiřího Šulce, hejtmana Ústeckého kraje, o zrušení plánované výstavby silnice 327 111
4040 - I/7 Chomutov - Křimov ředitelstvím silnic a dálnic a o snížení letošního objemu financí o 27 mil. Kč a jejich využití
na posílení jiných rozestavěných staveb.

II.

HSRK požaduje zahájení stavby ještě v letošním roce  a ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, společně s
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje, neprodleně projednat předloženou problematiku s ministrem dopravy.

hlasování: pro 12 proti 0  zdržel se 0

11. jednání HSRK se koná ve středu 27.11.2002 v 10,00 hod. v Mostě.

V Mostě 16.10.2002

připravila: Ing. Jitka Hurábová

přílohy: Gabriela Nekolová, DiS 

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