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HSR-ÚK
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

434 37 Most, Budovatelů 2830 

15.

U S N E S E N Í

z 14. řádného jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady kraje

dne 03.03.2003 ve Štětí

Zasedání zahájil a řídil předseda HSR-ÚK JUDr. Richard Falbr

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

Program 14. řádného jednání předsednictva:

Program byl projednán a schválen Výkonným výborem HSR-ÚK dne 24.02..2003.

1.       kontrola usnesení

Ing. Jitka Hurábová, výkonná tajemnice

usnesení z 13. jednání bylo zasláno elektronickou poštou

2.       informace komisí HSR-ÚK

Ing. Jitka Hurábová, výkonná tajemnice, doplňují předsedové odborných komisí

2a) informace OK dopravy

Ing. Milan Dundr, předseda komise

2b) informace OK ŽP a zemědělství

Ludmila Holadová, předsedkyně komise

2c) informace finanční komise

Ing. Milan Petrák, člen finanční komise

Příloha č.1: Zpráva finanční komise

3.       Pracovní skupina pro energetiku

Miroslav Tlapák, místopředseda rady a předseda PSE 

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

Vlastimil Aubrecht, místopředseda rady a vládní zmocněnec 

5.       meziresortní komise, hodnotitelská komise



Usnesení HSR-ÚK

file:///C/Zakázky/HSR-ÚK/_WEB/KOMPLET ZÁLOHA 2016-08-20/hsr-uk/usneseni/15.htm[23.8.2016 11:01:45]

Vlastimil Aubrecht, místopředseda rady a vládní zmocněnec 

6.       různé

6a) procedurální

6b) informace o činnosti hospodářských a sociálních rad

6c) silniční most přes Labe v Litoměřicích

Usnesení 12/03: kontrola plnění usnesení

usnesení z 13. jednání bylo zasláno elektronickou poštou

HSRK provedla kontrolu plnění usnesení 13. 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 74/02: činnost vládního zmocněnce

úkol trvá

q       Usnesení 02/03: dopis ministru Palasovi

úkol průběžně plněn

- součástí bodu 2b)

q       Usnesení 03/03: informace odborných komisí

úkol průběžně plněn

q       Usnesení 04/03: informace odborné komise dopravy

úkol průběžně plněn

q       Usnesení 05/03: institut schvalování rekultivační strategie

úkol průběžně plněn

- součástí bodu 3)

q       Usnesení 06/03: návrh novely zákona o FNM

úkol trvá

q       Usnesení 07/03: novela zákona o zadávání veřejných zakázek

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

úkol průběžně plněn

- součástí bodu 4)

q       Usnesení 09/03: meziresortní komise, hodnotitelská komise

úkol průběžně plněn

Usnesení 13/03: informace odborných komisí HSR-ÚK

(kontrola plnění usn. 03/03)

HSR-ÚK vyslechla informaci Ing. Jitka Hurábové, výkonné tajemnice, a předsedů odborných komisí a bere na vědomí:

a)       plnění usnesení č. 03/03 ze dne 20.01.2003,

b)      zápisy z jednání jednotlivých OK budou rozesílány všem členům HSR-ÚK i OK elektronickou poštou,

c)       priority a plány činností OK pro rok 2003 budou dány přílohou usnesení ze 14. jednání předsednictva HSR-ÚK

hlasování: pro 12 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 14/03: informace odborné komise dopravy

(kontrola plnění usn. 04/03)

zápis z jednání komise byl rozeslán elektronickou poštou

I.

HSR-ÚK vyslechla informace Ing. Milana Dundra, předsedy odborné komise dopravy, o plnění usnesení č. 04/03 ze dne
20.01.2003 a zprávu o činnosti komise a tyto bere na vědomí.

II.

HSR-ÚK projednala závěry a doporučení Odborné komise dopravy HSR-Ú a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       u k l á d á JUDr. Richardu Falbrovi svolat v průběhu měsíce března (ve smyslu Smlouvy o spolupráci mezi ÚK a
HSR-ÚK) jednání mezi kompetentními zástupci a odborníky v oblasti dopravy Ústeckého kraje a HSR-ÚK,

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

b1) stanovit společné postupy a záměry Komise pro dopravu, hospodářství, bydlení a zemědělství Ústeckého kraje a
Odbornou komisí dopravy HSR-ÚK,

b2) umožnit odborné veřejnosti seznámit se, připomínkovat a podílet se na vzniku podkladových materiálů pro jednání
Rady nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje v oblasti dopravy,

b3) projednat připomínky a návrhy k přípravě založení akciové společnosti Koordinátor IDS.

c)       p o v ě ř u j e přípravou jednání Ing. Milana Dundra, předsedu, a Ing. Jana Chába, garanta odborné komise dopravy.

hlasování: pro 12 proti 0  zdržel se 0
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Usnesení 15/03: informace odborné komise ŽP a zemědělství

(kontrola plnění usn. 02/03)

zápis z jednání komise rozeslán elektronickou poštou

I.

HSR-ÚK vyslechla informace Ludmily Holadové, předsedkyně odborné komise ŽPaZ, o plnění usnesení č. 02/03 ze dne
20.01.2003 a zprávu o činnosti komise a tyto bere na vědomí.

II.

HSR-ÚK projednala závěry a doporučení odborné komise ŽPaZ a na základě diskuse a po vzájemné dohodě konstatuje,
že trvá na usneseních č. 34/02, 43/02, 66/02, 02/03 a ukládá RNDr. Ivanu Havlíčkovi, Robertu Kopeckému a Ludmile
Holadové:

a)        připravit ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele podklady pro zahájení nových jednání na podporu pěstování
chmele s příslušnými institucemi a orgány,

b)        konzultovat legislativní kroky s JUDr. Janem Růžkem,

c)        závěry a doporučení předložit do dubnového jednání předsednictva HSR-ÚK

III.

HSR-ÚK na základě doporučení jmenuje nové členy OK ŽPaZ - Robert Kopecký, Ing. Šašek (HSRLT), Ing. Lubomír
Chytka (HSRM).

hlasování: pro 12 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 16/03: informace finanční komise

(kontrola plnění usn. č. 69/02)

Příloha č.1: Informace finanční komise

I.

HSR-ÚK vyslechla informace Ing. Milana Petráka, člena komise, o plnění usnesení č. 69/02 ze dne 27.11.2002 a zprávu o
činnosti komise a tyto bere na vědomí.

II.

HSR-ÚK:

a)       projednala předložené výsledky hospodaření za rok 2002 a schvaluje předložený Hospodářský výsledek za rok
2002 a převedení hospodářského výsledku ve výši 68 620,50 Kč do Fondu HSRK dle předložené zprávy,

b)       bere na vědomí vývoj hospodaření za měsíc leden 2003 dle předložené zprávy.

III.

HSR-ÚK:
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a)       projednala žádost Ing. Pavla Zusky na uvolnění z funkce předsedy finanční komise z důvodů velkého pracovního
vytížení a tuto žádost schvaluje a bere na vědomí, že Ing. Pavel Zuska zůstává členem finanční komise za HSRLN.

b)      projednala doporučení finanční komise na předsedu komise a na základě diskuse a po vzájemné dohodě jmenuje
Ing. Milana Petráka (HSRÚ) předsedou finanční komise HSR-ÚK. 

IV.

HSR-ÚK konstatuje, že finanční situace je dobrá, a děkuje touto cestou finanční komisi a Blance Hofmanové za
vykonanou práci v roce 2002.

hlasování: pro 12 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 17/03: Pracovní skupina pro energetiku (PSE)

(kontrola plnění usn. 05/03)

I.

HSR-ÚK vyslechla informace Miroslava Tlapáka, předsedy komise, a bere na vědomí:

a)       plnění usnesení 05/03 ze dne 20.01.2003,

b)      zprávu o konání komise dne 21.02.2003,

c)       jednání komise se zúčastnili zástupci všech uhelných společností, VÚHU, HSR Mostecka, Teplicka, Sokolovska a
Ústecka a Karlovarského kraje. Omluvili se z neodkladných pracovních důvodů Ing. Hojdar, Petr Pudil, Ing. Šulc a RNDr.
Havlíček,

d)      zápis z jednání komise bude rozesílán elektronickou poštou.

II.

HSR-ÚK projednala závěry z jednání komise a schvaluje:

a)       vytvoření užšího pracovního týmu ( ve složení MUS, SD, SU a VÚHU)

b)      vypracování Studie rozvoje těžby hnědého uhlí pro nejbližších 30 let s výhledem do roku 2050 odborným týmem
VÚHU, a.s. Most pod vedením Ing. Václava Valáška,

c)       časové plnění:

c1)  studie bude předložena k připomínkování uhelným společnostem do 10.03.2003,

c2) studie se zapracovanými připomínkami bude předložena PSE k projednání do 18.03.2003,

c3)  projednaná studie opatřená závěry a doporučeními bude předložena HSR-ÚK do 24.03.2003,

c4) studie včetně usnesení HSR-ÚK bude předložena "Janouchově komisi" do 31.03.2003

d)      na jednání komise bude přizván Ing. Zbyšek Sochor, zástupce MPO.

III.

HSR-ÚK ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, ve spolupráci s Miroslavem Tlapákem, předsedou PSE,
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informovat Prof. Janoucha o průběhu a závěrech jednání PSE.

hlasování: pro 12 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 18/03: Globální plán revitalizace - Dodatek č.2 pro rok 2003

(kontrola plnění usn. 08/03)

I.

HSR-ÚK vyslechla informaci Vlastimila Aubrechta, místopředsedy rady a vládního zmocněnce, a bere na vědomí:

a)       plnění usnesení č. 08/03 ze dne 20.01.2003,

b)      informaci o průběhu závěrečných prací na Dodatku č. 2 ke GPR,

c)       informaci, že materiál bude předložen Vládě ČR s rozpory.

HSR-ÚK bere na vědomí, že Hodnocení Dodatku č. 1 vypracované hospodářskými a sociálními radami okresů a kraje ze
dne 07.01.2002 bylo předloženo do meziresortního připomínkového řízení a bude předloženo do jednání Vlády ČR v
dubnu 2003.

II.

HSR-ÚK trvá na usnesení č. 08/03 odst. II. a III. ze dne 20.01.2002 a žádá Vládu ČR o urychlené projednání Dodatku č. 2
ke GPR .

III.

HSR-ÚK projednalo doporučení odborné komise dopravy na změnu termínu přípravy Rozvojového programu
revitalizace SZČ a podporuje změnu termínu přípravy Rozvojového programu revitalizace SZČ tak, aby již mohl být
zahrnut do přípravy státního rozpočtu pro rok 2004.

hlasování: pro 12 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 19/03: meziresortní komise, hodnotitelská komise

(kontrola plnění usn. 06/03, 07/03, 09/03)

I.

HSR-ÚK vyslechla informaci Vlastimila Aubrechta, místopředsedy rady a vládního zmocněnce, a bere na vědomí:

a)       plnění usnesení č. 06/03, 07/03, 09/03,

b)      informaci z jednání meziresortní komise dne 07.02.2003,

c)       změnu způsobu hodnocení předložených nabídek - vícekriteriální podmínky hodnocení ( cena: 0,4 bodu, místní
zaměstnanost: 0,3 bodu, materiální zabezpečení a reference:0,2 bodu, garance: 0,1 bodu),

d)      splnění požadavku HSR-ÚK - činnost hodnotitelské komise je zahájena okamžikem otevírání obálek,

e)       informaci z jednání hodnotitelské komise.

II.
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HSR-ÚK projednala informaci z jednání hodnotitelské komise - otevírání obálek a žádá Krajskou hospodářskou komoru
a hospodářské a sociální rady okresů, aby informovaly své členy, že firmy z regionu předkládají hodnotící komisi
podklady neúplné a v neodpovídající kvalitě .

III.

HSR-ÚK vyslechla informaci JUDr. Richarda Falbra, předsedy rady, o jmenování JUDr. Jana Růžka členem legislativní
komise ČMKOS a tuto bere na vědomí.

IV.

HSR-ÚK žádá své členy, aby v termínu do 10.03.2003 předložili kanceláři vládního zmocněnce své návrhy na
supervizory prováděných prací v rámci 15 mld.

V.

HSR-ÚK projednala návrh Vlastimila Aubrechta, místopředsedy rady a vládního zmocněnce, na přípravu a doplnění
podmínek hodnocení o kvalifikační podmínky a ukládá svým zástupcům v meziresortní komisi předložit a prosazovat
návrh na doplnění podmínek hodnocení předložených nebo schválených nabídek o kvalifikační podmínky dle zákona
199/1994 §2 písm. f) a závěry předložit do příštího jednání rady.

hlasování: pro 12 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 20/03: kooptace za člena

I.

HSR-ÚK projednala žádost HSR Teplicka o změnu zástupce HSRT v HSR-ÚK z důvodů změn ve vedení města Bílina na
základě výsledků komunálních voleb a bere na vědomí, že Josef Horáček, starosta města Bílina, zastupuje v
předsednictvu HSR-ÚK Hospodářskou a sociální radu Teplicka a že Ing. Čestmír Duda rezignuje ze všech svých funkcí v
HSR-ÚK.

II.

HSR-ÚK vyslovuje poděkování Ing. Čestmíru Dudovi za jeho činnost v HSR-ÚK, přeje mu hodně zdraví a věří, že bude
nadále spolupracovat s hospodářskými a sociálními radami.

Usnesení 21/03: nařízení Vlády ČR č. 287/2001 (HSRT)

I.

HSR-ÚK projednala předložené doporučení HSRT Vládě ČR rozšířit působnost nařízení vlády č. 287/2001 o poskytování
příspěvku souvisejícího s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví na zaměstnance dceřinných
společností, které byly založeny v roce 2001 a později společnostmi, na které se výše jmenované nařízení vztahuje.

II.

HSR-ÚK vyslechla doplňující vysvětlení Miroslava Tlapáka, místopředsedy rady a předsedy Sč SOO PHGN, a na základě
diskuse a po vzájemné dohodě ukládá Miroslavu Tlapákovi projednat výše jmenované doporučení s Odborovým
svazem PHGN a závěry a návrhy předložit do příštího jednání rady.

hlasování: pro 12 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 22/03: Litoměřický most přes Labe
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I.

HSR-ÚK vyslechla informaci Ing. Josefa Matějky, člena předsednictva, o uvažované uzavírce litoměřického mostu přes
Labe, ke které dojde kvůli narušení statiky mostu loňskými povodněmi. Uzavírka, která se týká pouze nákladní dopravy,
ohrozí stabilitu podnikatelského sektoru na Litoměřicku, neboť nejbližší most přes Labe je v Roudnici.

II.

HSR-ÚK projednala žádost Ing. Josefa Matějky, člena předsednictva, a ukládá:

a)       odborným zástupcům HSRLT předložit urychleně návrhy na alternativní technické řešení uzavírky mostu a předložit
je do jednání OKD,

b)      odborné komisi HSR-ÚK projednat tuto problematiku s Ing. Filipem, ředitelem ŘSD ÚK

a závěry předložit předsedovi rady tak, aby mohl zahájit jednání s hetmanem Ústeckého kraje.

III.

HSR-ÚK ukládá Richardu Falbrovi, předsedovi rady, na základě předložených návrhů a závěrů zahájit jednání s Ing.
Jiřím Šulcem, hejtmanem ÚK, o uzavírce litoměřického mostu přes Labe a výsledky jednání předložit do dubnového
jednání rady.

hlasování: pro 12 proti 0  zdržel se 0

Na závěr poděkoval JUDr. Richard Falbr, předseda rady,

 starostovi města Štětí za pohostinství

a Robertu Kopeckému za organizačně technickou přípravu zasedání.

15. jednání HSR-ÚK se koná v pondělí 31.03.2003 v Mostě

V Mostě 17.03.2003

připravila: Ing. Jitka Hurábová

přílohy: Gabriela Nekolová, DiS 
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