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HSRK
Hospodářská a sociální rada kraje

434 37 Most, Budovatelů 2830 

13.

U S N E S E N Í

12. jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady kraje

dne 16.12.2002 v Ústí nad Labem 

Z důvodů nepříznivých povětrnostních podmínek bylo jednání zahájeno s hodinovým zpožděním, zasedání zahájila Ing. Jitka
Hurábová, výkonná tajemnice HSRK, a řídila jednání do příchodu předsedy HSRK JUDr. Richarda Falbra.

Přítomni: dle presenční listiny

( originál je uložen v sekretariátu HSRK)

Program 12. řádného jednání předsednictva:

1.       kontrola usnesení

 Ing. Jitka Hurábová, výkonná tajemnice

usnesení z 11. jednání bylo zasláno elektronickou poštou

2.       informace z jednání RHSD ke GPR - Dodatek č.2 pro rok 2003

JUDr. Richard Falbr, předseda rady 

2a) informace o jednání s ministrem dopravy a spojů

JUDr. Richard Falbr, předseda rady 

3.       informace z jednání hodnotitelské komise

Vlastimil Aubrecht, místopředseda rady a vládní zmocněnec 

4.       různé

5.       diskuse

Usnesení 75/02: kontrola plnění usnesení

usnesení z 11. jednání bylo zasláno elektronickou poštou

HSRK provedla kontrolu plnění usnesení 11. řádného jednání, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

q       Usnesení 50/02: průmyslová zóna " Triangl"

úkol průběžně plněn
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q       Usnesení 62/02: návštěva ministra dopravy

splněno

q       Usnesení 64/02: informace legislativní a právní komise

termín plnění je leden 2003

q       Usnesení 66/02: informace OK životního prostředí a zemědělství

úkol průběžně plněn

q       Usnesení 69/02: návrh rozpočtu HSRK pro rok 2003

splněno

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

splněno

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

úkol průběžně plněn

q       Usnesení 72/02: Energetické distribuční společnosti

úkol průběžně plněn

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

splněno

q       Usnesení 74/02: činnost vládního zmocněnce

termín plnění - leden 2003

Usnesení 76/02: informace z jednání RHSD ke GPR - Dodatek č.2 pro rok 2003

(kontrola plnění usn. 70/02, 72/02)

I.

HSRK vyslechla informaci JUDr. Richarda Falbra, předsedy rady, o plnění usnesení č. 70/02 a 72/02 a o průběhu jednání
Rady hospodářské a sociální dohody ČR dne 10.12.2002 v Praze a tuto bere na vědomí.

II.

HSRK bere na vědomí závěry ze 32. plenární schůze RHSD ČR ke Globálnímu plánu revitalizace pánevních oblastí
severozápadních Čech - Dodatek č. 2 ve znění:

1.       RHSD ČR bere na vědomí Dodatek GPR – 2 pro rok 2003 – 2004 a požaduje jeho projednání ve vládě:

pro rok 2003 podpořit realizaci opatření z rozpočtových kapitol příslušných ministerstev,
pro rok 2004 zahrnout požadované prostředky do plánu příslušných resortů,
provádět minimálně 1 x ročně kontrolu uvedených opatření.
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2.       RHSD ČR požaduje po Vládě České republiky urychlené řešení dopravní infrastruktury v Ústeckém a Karlovarském
kraji, zejména hlavních dopravních tepen R7, R6, D8, I/13, I/27.

3.       RHSD ČR podporuje uvolňování finančních prostředků na řešení ekologických škod vzniklých před privatizací
hnědouhelných těžebních organizací ve vymezeném území dle UV č. 50/2002, č. 189/2002 a č. 272/2002 ve výši
minimálně 1,5 mld. Kč na 1 rok.

Současně doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby při schvalování novely zákona č.
171/1991 Sb., respektovala stanovisko Vlády ČR k poslaneckému návrhu novely tohoto zákona formulované v příloze
Usnesení vlády č. 754 ze dne 05.08.2002 - viz příloha č.4/B.

4.       RHSD ČR doporučuje vládě ČR využít Globální plán revitalizace včetně dodatků jako základ pro zpracování Státního
programu regionálního rozvoje pro strukturálně postižený region Severozápad (viz. Programové prohlášení vlády České
republiky, 8/2002).

Usnesení 77/02: informace o jednání s ministrem dopravy a spojů

(kontrola plnění usn. 62/02)

HSRK vyslechla informaci JUDr. Richarda Falbra, předsedy rady, o plnění usnesení č. 62/02 o průběhu a závěrech
jednání s ministrem dopravy a spojů dne 29.11.2002 v Praze a tuto bere na vědomí.

Usnesení 78/02: informace z jednání hodnotitelské komise

(kontrola plnění usn. 71/02)

I.

HSRK vyslechla informaci Vlastimila Aubrechta, místopředsedy rady a vládního zmocněnce, o plnění usnesení č. 71/02
a o průběhu a závěrech jednání hodnotitelské komise a tuto bere na vědomí.

II.

HSRK po vyslechnutí informací Vlastimila Aubrechta, místopředsedy rady a vládního zmocněnce, schvaluje návrh na
předložení a prosazování změny způsobu hodnocení předložených nabídek, a to z jednokriteriální podmínky hodnocení
(ceny) na vícekriteriální podmínky hodnocení (důraz na podporu zaměstnanosti v regionu, reference, požadovaná
zkušenost atd.), a ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, ve spolupráci s Vlastimilem Aubrechtem,
místopředsedou rady a vládním zmocněncem, projednat tyto návrhy s ministrem financí a závěry z jednání předložit do
lednové schůze předsednictva HSRK.

III.

HSRK ukládá Miroslavu Tlapákovi, místopředsedovi rady a předsedovi ISRS, předložit do lednového jednání návrh
složení pracovního týmu pro přípravu a zpracování podkladů pro JUDr. Richarda Falbra do jednání tzv. "Janouchovy
komise".

V Mostě 07.01.2003

zpracovala: Ing. Jitka Hurábová

přílohy: Gabriela Nekolová, DiS 

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