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HSRK
Hospodářská a sociální rada kraje

434 37 Most, Budovatelů 2830 

12.

U S N E S E N Í

z 11. řádného jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady kraje

dne 28.11.2002 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil předseda HSRK JUDr. Richard Falbr

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

Program 11. řádného jednání předsednictva:

Program byl projednán a schválen Výkonným výborem HSRK dne 21.11.2002.

1.       kontrola usnesení

 Ing. Jitka Hurábová, výkonná tajemnice

usnesení z 10. jednání bylo zasláno elektronickou poštou

příloha č.2 - Podkrušnohorské technické muzeum

2.       informace komisí HSRK

2a)  informace legislativní a právní komise

JUDr. Jan Růžek, předseda komise

2b)  informace OK dopravy

Ing. Milan Dundr, předseda komise

 příloha č. 1: Statut komise včetně navržených změn

2c)  informace OK životního prostředí a zemědělství

Ludmila Holadová, předsedkyně komise

2d) informace OK pro regionální rozvoj a investice

 Ing. Ladislav Hruška, předseda komise

2e) informace OK pro rozvoj lidských zdrojů

 Miroslav Tlapák, garant komise

3.       návrh rozpočtu HSRK pro rok 2003
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Ing. Pavel Zuska, předseda finanční komise

příloha č. 2: návrh rozpočtu HSRK pro rok 2003

 vývoj hospodaření HSRK k 31.10.2002

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

Ing. Jitka Hurábová, tajemnice rady

příloha č. 3: dopis ministru dopravy a spojů

GPR byl zaslán elektronickou poštou

5.       meziresortní komise, hodnotitelská komise

5a) informace o jednání s ministrem průmyslu a obchodu Ing. Jiřím Rusnokem

JUDr. Richard Falbr, předseda rady 

příloha č. 4: dopis ministru průmyslu a obchodu

5b) informace o jednání meziresortní komise a hodnotitelské komise

Miroslav Tlapák, místopředseda rady

příloha č. 5: složení pracovních skupin

6.        různé

Usnesení 63/02: kontrola plnění usnesení

usnesení z 10. jednání bylo zasláno elektronickou poštou

HSRK provedla kontrolu plnění usnesení 10. řádného jednání, 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 45/02: Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s

úkol průběžně plněn

q       Usnesení 50/02: průmyslová zóna " Triangl"

úkol průběžně plněn

q       Usnesení 56/02: informace OK dopravy

úkol průběžně plněn

q       Usnesení 57/02: informace OK životního prostředí a zemědělství

úkol průběžně plněn
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q       Usnesení 58/02: informace finanční komise

splněno

q       Usnesení 60/02: meziresortní komise, hodnotitelská

úkol průběžně plněn

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

úkol průběžně plněn

q       Usnesení 62/02: návštěva ministra dopravy

úkol trvá

Usnesení 64/02: informace legislativní a právní komise

I.

HSRK vyslechla informaci RNDr. Zdeňka Rytíře, člena odborné komise legislativní a právní, o činnosti a práci komise a
tuto bere na vědomí.

II.

HSRK ukládá JUDr. Janu Růžkovi, předsedovi odborné komise legislativní a právní:

a)       projednat návrh na úpravu zákona o zadávání veřejných zakázek s Radkem Vonkou, místopředsedou rady, a
následně pak předložit materiál k připomínkování Krajské hospodářské komoře Ústeckého kraje,

b)      informace o průběhu a závěrech jednání předložit do lednového jednání HSRK.

Usnesení 65/02: informace OK dopravy

( kontrola plnění usnesení č. 56/02)

příloha č. 1: Statut komise včetně navržených změn

zápis z jednání odborné komise byl rozeslán elektronickou poštou

I.

HSRK vyslechla informace Ing. Milana Dundra, předsedy odborné komise dopravy, o plnění usnesení č.56/02 a o
činnosti a práci komise a tyto bere na vědomí:

II.

HSRK schvaluje upravený Statut odborné komise dopravy dle předložené přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení.

III.

HSRK jmenuje na základě doporučení odborné komise dopravy Ing. Vladimíra Špinara členem odborné komise dopravy.

Usnesení 66/02: informace OK životního prostředí a zemědělství
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( kontrola plnění usnesení č. 43/02, 57/02)

I.

HSRK vyslechla informaci Ludmily Holadové, předsedkyně odborné komise, a RNDr. Ivana Havlíčka, garanta komise, o
plnění usnesení č. 43/02 a č. 57/02 a tuto bere na vědomí.

II.

HSRK po vyslechnutí informace, že část slibu ministra zemědělství ze dne 09.10.2002 nebyla splněna, ukládá RNDr.
Ivanu Havlíčkovi, místopředsedovi rady a garantovi odborné komise životního prostředí a zemědělství, pokračovat v
jednáních s představiteli resortu a závěry z jednání předložit do lednové schůze rady.

Usnesení 67/02: informace OK pro regionální rozvoj a investice

HSRK vyslechla informaci Ing. Ladislava Hrušky, předsedy odborné komise, o činnosti a práci komise a tuto bere na
vědomí.

Usnesení 68/02: informace OK pro rozvoj lidských zdrojů

I.

HSRK vyslechla informaci Miroslava Tlapáka, garanta odborné komise, o činnosti a práci komise a tuto bere na vědomí.

II.

HSRK jmenuje na základě doporučení odborné komise pro rozvoj lidských zdrojů Janu Machačovou členem odborné
komise pro rozvoj lidských zdrojů.

Usnesení 69/02: návrh rozpočtu HSRK pro rok 2003

( kontrola plnění usnesení č. 58/02)

příloha č. 2: návrh rozpočtu HSRK pro rok 2003

 vývoj hospodaření HSRK k 31.10.2002

zápis z jednání finanční komise byl rozeslán elektronickou poštou 

I.

HSRK vyslechla informaci Ing. Pavla Zusky, předsedy komise, o plnění usnesení č. 58/02 a bere na vědomí jeho splnění.

II.

HSRK projednala předložený návrh rozpočtu HSRK pro rok 2003 a na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje:

a)       návrh rozpočtu dle 2. varianty - rozpočet s využitím přebytku roku 2002

výdaje: 577 598,- Kč 

 ( viz příloha )

příjmy: 483 250,- Kč
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 příspěvek HSR 96 650,- Kč

Příloha č. 2 je nedílnou součástí usnesení.

b)      platnost stávajícího finančního řádu i pro rok 2003

III.

HSRK jmenuje na základě doporučení HSRÚ Ing. Milana Petráka členem finanční komise.

IV.

HSRK bere na vědomí vývoj hospodaření HSRK k 31.10.2002.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 70/02: Globální plán revitalizace - Dodatek č.2 pro rok 2003

(kontrola plnění usn. 61/02)

příloha č. 3: dopis ministru dopravy a spojů

GPR byl zaslán elektronickou poštou

I.

HSRK projednala informaci Ing. Jitky Hurábové, tajemnice rady, o plnění usnesení č. 61/02 a o postupu přípravných
prací na GPR - Dodatku č. 2 pro rok 2003 a o průběhu meziresortního připomínkového řízení dne 18.11.2002 v Praze a
25.11.2002 v Mostě a tuto bere na vědomí.

II.

HSRK trvá na předloženém znění GPR - Dodatku č. 2 pro rok 2003 a na předložení materiálu do jednání předsednictva
RHSD s požadavkem na jeho projednání ve Vládě ČR.

III.

HSRK žádá zástupce meziresortní komise RHSD o důraznou kritiku postoje jednotlivých ministerstev k projednávání
Globálního plánu revitalizace SZČ a jeho přípravě do jednání RHSD a Vlády ČR.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 71/02: informace o jednání meziresortní komise a hodnotitelské komise

 (kontrola plnění usn. 60/02)

příloha č. 4: dopis ministru průmyslu a obchodu

příloha č. 5: složení pracovních skupin - výpisy usnesení ke GPR a Institutu schvalování rekultivační strategie

I.

HSRK projednala informaci Miroslava Tlapáka, místopředsedy rady, o plnění usnesení č. 60/02 a o průběhu a závěrech
jednání meziresortní komise dne 25.11.2002 v Praze a tuto bere na vědomí.
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II.

HSRK vyslechla informaci JUDr. Richarda Falbra o průběhu a závěrech jednání s Ing. Jiřím Rusnokem, ministrem
průmyslu a obchodu, a tuto bere na vědomí.

Příloha č. 4 je nedílnou součástí tohoto usnesení.

III.

HSRK ukládá Miroslavu Tlapákovi, předsedovi Institutu rekultivační strategie:

a)       svolat v nejkratším termínu jednání pracovní skupiny ISRS,

b)      navrhnout změnu pracovní skupiny v návaznosti na jednání s premiérem vlády a s navrhovanou změnou převodu
15 miliard Kč do SFŽP (viz Návrh Směrnice MŽP o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR v rámci programu na
revitalizaci krajiny narušené těžební činností státních hnědouhelných podniků v oblastech SZČ dle usn.46/02).

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 72/02: Energetické distribuční společnosti

HSRK vyslechla informaci Miroslava Tlapáka, místopředsedy rady, o neplnění rozhodnutí Vlády ČR o majetkovém
propojení energetických distribučních společností s ČEZ,a.s. a liknavém postupu Úřadu pro hospodářskou soutěž a na
základě diskuse a po vzájemné dohodě podporuje rozhodnutí Vlády ČR a požaduje urychlené naplnění usnesení Vlády
ČR z května 2002 . 

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 73/02: jmenování do hodnotící skupiny Fondu obnovy Ústeckého kraje

HSRK projednala předložený návrh Ústeckého kraje na zařazení člena HSRK do hodnotitelské komise Fondu obnovy
Ústeckého kraje a na základě diskuse a po vzájemné dohodě doporučuje Radka Vonku za člena komise a náhradníkem
Ing. Jitka Hurábovou a ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, v tomto smyslu písemně informovat Ing. Jiřího
Šulce, hejtmana Ústeckého kraje.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 74/02: činnost vládního zmocněnce

I.

HSRK po vyslechnutí informace Martiny Havlové, ředitelky kanceláře vládního zmocněnce SZČ, o činnosti kanceláře
vládního zmocněnce SZČ na základě diskuse a po vzájemné dohodě žádá jednotlivé HSR okresů:

a)       o zhodnocení činnosti a práce vládního zmocněnce a jeho kanceláře a o předložení závěrů do příštího jednání
HSRK,

b)      o projednání Pololetní zprávy o činnosti kanceláře vládního zmocněnce a o předložení závěrů do příštího jednání
HSRK.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Termín 13. jednání HSRK se koná 16.12.2002

V Mostě 29.11.2002
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zpracovala: Ing. Jitka Hurábová

přílohy: Gabriela Nekolová, DiS 

ověřil: 

JUDr. Richard Falbr, v.r. Miroslav Tlapák, v.r.
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