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HSR-ÚK
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

434 37 Most, Budovatelů 2830 

14.

U S N E S E N Í

z 13. řádného jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady kraje

dne 20.01.2003 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil předseda HSRK JUDr. Richard Falbr

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

Program 13. řádného jednání předsednictva:

Program byl projednán a schválen Výkonným výborem HSRK dne 14.01.2003.

1.       kontrola usnesení

Ing. Jitka Hurábová, výkonná tajemnice

usnesení z 12. jednání bylo zasláno elektronickou poštou

2.       informace komisí HSRK

Ing. Jitka Hurábová, výkonná tajemnice

2a) informace OK dopravy

Ing. Milan Dundr, předseda komise

Příloha č. 1: jednací řád odborné komise

zápis z jednání odborné komise rozeslán elektronickou poštou

3.       Institut schvalování rekultivační strategie

Miroslav Tlapák, místopředseda rady a předseda ISRS 

Příloha č. 2: Přehled restrukturalizace hnědouhelného průmyslu a GPR

4.       návrh novely zákona o FNM

Vlastimil Aubrecht, místopředseda rady a vládní zmocněnec 

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

Ing. Helena Veverková, vedoucí řešitelského týmu, a Vlastimil Aubrecht, místopředseda rady a vládní zmocněnec 

Příloha č. 3: Závěry z 32. jednání RHSD
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6.       meziresortní komise, hodnotitelská komise

Vlastimil Aubrecht, místopředseda rady a vládní zmocněnec 

7.       různé

7a) přijetí HSR Litoměřicka za člena HSRK

JUDr. Richard Falbr, předseda rady 

7b) návrh na změnu názvu

Radek Vonka, místopředseda rady 

Usnesení 01/03: kontrola plnění usnesení

usnesení z 12. jednání bylo zasláno elektronickou poštou

HSRK provedla kontrolu plnění usnesení 12. řádného jednání, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

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 64/02: informace legislativní a právní komise

úkol průběžně plněn

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

splněno

pracoviště PF ČR bylo definitivně přestěhováno v prosinci 2002 do Teplic

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 74/02: činnost vládního zmocněnce

úkol trvá

do dnešního dne přišlo vyjádření pouze od HSRT a HSRÚ

HSRM - bude svoláno společné  jednání předsednictva HSRM s poslanci PČR za Mostecko a výsledek z jednání bude předložen
do jednání výkonného výboru HSRK a následně předsednictva HSRK.

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



Usnesení HSR-ÚK

file:///C/Zakázky/HSR-ÚK/_WEB/KOMPLET ZÁLOHA 2016-08-20/hsr-uk/usneseni/14.htm[23.8.2016 11:01:42]

úkol průběžně plněn

q       Usnesení 78/02: informace z jednání hodnotitelské komise

úkol průběžně plněn

Usnesení 02/03: dopis ministru zemědělství Palasovi

(kontrola plnění 66/02)

HSRK vyslechla informaci Vlastimila Aubrechta, vládního zmocněnce a místopředsedy rady, a Roberta Kopeckého,
předsedy HSR Litoměřicka, o průběhu a závěrech jednání o dotacích na podporu chmelařství v zemědělském výboru
a následně v Parlamentu ČR a s rozhořčením bere na vědomí neschválení předložených a projednaných návrhů na
zřízení nového dotačního titulu pro chmelařství.

HSRK konstatuje, že ministr zemědělství Ing. Jaroslav Palas ani většina poslanců za ČSSD nerespektovali projednaný
požadavek na zřízení nového dotačního titulu pro chmelařství a ukládá Richardu Falbrovi, předsedovi rady, vyrozumět v
tomto smyslu premiéra Vladimíra Špidlu a ministra zemědělství Jaroslava Palase.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 03/03: informace odborných komisí HSRK

HSRK ukládá předsedům odborných komisí svolat jednání komisí, informovat členy o činnosti

a závěrech jednání HSRK a projednat základní body činnosti OK pro rok 2003 a tyto předložit do březnového jednání
HSRK.

Usnesení 04/03: informace odborné komise dopravy

Příloha č. 1: jednací řád odborné komise

zápis z jednání odborné komise rozeslán elektronickou poštou

I.

HSRK vyslechla informaci Ing. Milana Dundra, předsedy OK dopravy, o činnosti odborné komise a schvaluje návrh
nového Jednací řádu odborné komise dopravy a bere na vědomí, že tento jednací řád ruší v plném rozsahu jednací řád
schválený předsednictvem HSRK dne 03.06.2002 usnesením

č. 25/02.

II.

HSRK projednala informace Ing. Milana Dundra, předsedy OK dopravy, o jednáních s pracovníky krajského úřadu a
ministerstva dopravy a ukládá Ing. Janu Chábovi, garantovi komise, a Ing. Milanu Dundrovi, předsedovi komise, zahájit
jednání se zástupci Komise pro dopravu, hospodářství, bydlení a zemědělství Ústeckého kraje za účelem stanovení
společných postupů a záměrů, včetně vyjasnění si postupů při jednání s krajskými úředníky.

III.

HSRK projednala doporučení OK dopravy a ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, projednat s představiteli
Ústeckého kraje možnost připomínkovat postup při zavádění Integrovaného dopravního systému (IDS) a založení
regionálního koordinátora veřejné hromadné dopravy, zejména v ohledu ekonomickém a při vstupu dalších členů .
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hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 05/03: Institut schvalování rekultivační strategie

(kontrola plnění 78/02)

Příloha č. 2: Přehled restrukturalizace hnědouhelného průmyslu a GPR

I.

HSRK vyslechla informaci Miroslava Tlapáka, místopředsedy rady a předsedy ISRS, o činnosti a úkolech ISRS a tyto
bere na vědomí.

II.

HSRK projednala návrh Miroslava Tlapáka, místopředsedy rady, a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       u s t a v u j e Pracovní skupinu pro energetiku HSRK (PSE),

b)      s t a n o v u j e hlavní úkoly PSE:

b1) příprava "Návrhu koncepce využití hnědého uhlí v rámci energetické strategie státu"

b2) kompetentní vyjadřování se k materiálům vycházejícím z činnosti "Janouchovy komise"

c)       p o v ě ř u j e vedením komise Miroslava Tlapáka, místopředsedu HSRK

d)      s ch v a l u j e návrh na složení komise - vládní zmocněnec SZČ, zástupci hnědouhelných společností (MUS, a.s.,
SD, a.s., SU, a.s., PKCh, s.p.), VÚHU, a.s., zástupci jednotlivých HSR, zástupci krajů, Ing. Josef Hojdar, Petr Pudil.

e)       s t a n o v u j e podmínky zastupování:

e1)  každá společnost nebo organizace jmenuje jednoho zástupce za člena komise a jednoho náhradníka

e2)  zástupce nebo jeho náhradník jedná na základě pověření společnosti nebo organizace

III.

HSRK ukládá Miroslavu Tlapákovi, místopředsedovi HSRK a předsedovi PSE, svolat jednání komise a závěry z jednání
předložit do březnové schůze HSRK.

IV.

HSRK ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, informovat premiéra vlády a ministra průmyslu a obchodu o
vzniku Pracovní skupiny pro energetiku HSRK.

V.

HSRK vyslechla informaci Miroslava Tlapáka a Petra Pudila o přípravě územní energetické koncepce a na základě
diskuse a po vzájemné dohodě žádá:

a)       Jaroslava Foldynu, zástupce hejtmana Ústeckého kraje, aby na základě Smlouvy o spolupráci mezi ÚK a HSRK
konzultoval s HSRK postup přípravy, priority a základní teze územní energetické koncepce Ústeckého kraje
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b)      MPO ČR o změnu - pozdržení - termínu pro zpracování územní energetické koncepce Ústeckého kraje do doby
zpracování státní energetické koncepce

hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 06/03: návrh novely zákona o FNM

(kontrola plnění usn.71/02 odst. III, 78/02 odst. III)

I.

HSRK vyslechla informaci Vlastimila Aubrechta, místopředsedy rady a vládního zmocněnce, o přípravě návrhu novely
zákona o FNM a o předložení poslaneckého návrhu do jednání sněmovny a tuto bere na vědomí.

II.

HSRK ukládá Miroslavu Tlapákovi, místopředsedovi HSRK a předsedovi PSE, ve spolupráci

s Vlastimilem Aubrechtem, místopředsedou rady a vládním zmocněncem, po dopracování "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" svolat výkonný výbor HSRK rozšířený o ředitele SFŽP a zástupce
HSRS a projednat předložený "Návrh" a závěry z jednání předložit do únorové schůze HSRK.

hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 07/03: novela zákona zadávání veřejných zakázek

(kontrola plnění usn.64/02)

HSRK vyslechla informaci JUDr. Jana Růžka, předsedy legislativní a právní komise HSRK, o plnění usnesení č.64/02 a o
přípravě novely zákona o zadávání veřejných zakázek a tuto bere na vědomí.

Usnesení 08/03: Globální plán revitalizace - Dodatek č.2 pro rok 2003

(kontrola plnění usn. 76/02)

Příloha č. 3: Závěry z 32. jednání RHSD

I.

HSRK vyslechla informaci Ing. Heleny Veverkové, vedoucí řešitelského týmu, a Vlastimila Aubrechta, místopředsedy
rady a vládního zmocněnce, a bere na vědomí:

a)       plnění usnesení č. 76/02 ze dne 16.12.2002,

b)      postup přípravy předložení Dodatku č. 2 GPR do jednání vlády,

c)       předložení vyhodnocení Dodatku č.1 ke GPR do jednání vlády.

II.

HSRK opakuje, že severozápadní Čechy jsou strukturálně postiženým regionem s nejvyšší mírou nezaměstnanosti a
jedním z nástrojů a systémových opatření pozitivní restrukturalizace regionu je Globální plán revitalizace.

HSRK proto žádá Vládu ČR, aby přijala usnesení respektující závěry 32. plenární schůze RHSD konané dne 10.12.2002 v
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Praze.

III.

HSRK žádá Vlastimila Aubrechta, vládního zmocněnce a místopředsedu rady, aby v tomto smyslu a při vědomí přijatých
usnesení Vlády ČR, RHSD ČR a HSRK Ústeckého kraje důrazně prosazoval přijetí Dodatku č.2 ke GPR a schválení
návrhů opatření pro rok 2003 v něm obsažených Vládou ČR.

hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 09/03: meziresortní komise, hodnotitelská komise

(kontrola plnění usn. 78/02 odst. II)

I.

HSRK vyslechla informaci Vlastimila Aubrechta, místopředsedy rady a vládního zmocněnce, o plnění usnesení č. 78/02
odst.II a konstatuje, že trvá na usnesení č. 78/02 odst.II a ukládá svým zástupcům v meziresortní komisi předložit a
prosazovat návrh 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 závěry předložit do příštího jednání rady.

II.

HSRK po vyslechnutí informací o činnosti hodnotitelské komise žádá ministra financí, aby činnost hodnotitelské
komise byla zahájena již okamžikem otevírání obálek s nabídkami.

III.

HSRK a ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, aby závěry uvedené v odstavci I a II tohoto usnesení
projednal s Ing. Jiřím Rusnokem, ministrem průmyslu a obchodu, a závěry z jednání předložil do příští schůze rady.

hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 10/03: přijetí HSR Litoměřicka za člena HSRK

I.

Na základě svobodného rozhodnutí vstupuje do HSRK Hospodářská a sociální rada Litoměřicka (HSRLt). Na důkaz
souhlasu připojil statutární zástupce HSRLt svůj podpis na smlouvu o součinnosti.

II.

V souladu s článkem 5 statutu HSRK zastupují Hospodářskou a sociální radu Litoměřicka v předsednictvu HSRK Robert
Kopecký a Ing. Josef Matějka.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 11/03: návrh na změnu názvu

HSRK projednala návrh Radka Vonky, místopředsedy rady, na změnu názvu a na základě diskuse a po vzájemné
dohodě schvaluje změnu názvu Hospodářská a sociální rada kraje (HSRK) na Hospodářská a sociální rada Ústeckého
kraje (HSR-ÚK)

hlasování: pro 12 proti 0  zdržel se 0
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14. jednání HSR-ÚK se koná 03.03.2003 ve 13,00 hod. ve Štětí

V Mostě 30.01.2003

zpracovala: Ing. Jitka Hurábová

přílohy: Ing. Jitka Hurábová

ověřil: 

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