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HSR-ÚK
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

434 37 Most, Budovatelů 2830 

16.

U S N E S E N Í

z 15. řádného jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady kraje

dne 31.03.2003 ve Mostě

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

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

Program 15. řádného jednání předsednictva:

Program byl projednán a schválen Výkonným výborem HSR-ÚK dne 24.03.2003 v Mostě.

I.                     Blok hostitele:

1.       uvítání účastníků jednání na půdě VŠ

Prof. Vladimír Čechák, rektor školy

2. presentace Vysoké školy finanční a správní

Ing. Josef Švec, VŠFS

II.                   Pracovní blok:

1.       kontrola usnesení

Ing. Jitka Hurábová, výkonná tajemnice

usnesení z 14. jednání bylo zasláno elektronickou poštou

1a) Tyršův most v Litoměřicích

Miroslav Tlapák, místopředseda rady

Příloha č.1: písemná zpráva o kontrole plnění usnesení 22/03

2.       procedurální otázky

Josef Vejvoda a Miroslav Tlapák, místopředsedové rady

3.       Pracovní skupina pro energetiku

Miroslav Tlapák, místopředseda rady a předseda PSE 

zápis z 2. jednání bude zaslán elektronickou poštou
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4.       meziresortní komise, hodnotitelská komise

Miroslav Tlapák, místopředseda rady

5.       Globální plán revitalizace

5a) hodnocení Dodatku č. 1

Ing. Jitka Hurábová, výkonná tajemnice

Příloha č.2: Zápis z jednání Pracovní skupiny RHSD pro místní rozvoj dne 17.03.2003

5b) Dodatek č.2 pro rok 2003

Ing. Helena Veverková, vedoucí řešitelského týmu

GPR - konečná verze rozeslána elektronickou poštou

5c) presentace činnosti Ekologického centra Most pro Krušnohoří

Ing. Helena Veverková a Mgr. Martin Kabrna

Příloha č.3: pilotní CD - "Životní prostředí Mostecka 2002"

5d) Revitalizace ústeckého hlavního nádraží

Ing. Milan Petrák, člen HSRÚ

6.       Fond obnovy ÚK

Ing. Jitka Hurábová, výkonná tajemnice

Příloha č.4: Fond obnovy

Zásady Fondu obnovy rozeslány elektronickou poštou

7.       různé

7a) slovo hostů

Mgr. Jaroslava Barbara Sporková, náměstkyně místopředsedy vlády Petra Mareše

7b) návrh na přípravu slavnostního zasedání HSR-ÚK

předkládá Ing. Jitka Hurábová, výkonná tajemnice

8. závěr a určení termínu příštího zasedání

Usnesení 23/03: presentace Vysoké školy finanční a správní

I.

HSR-ÚK vyslechla presentaci Vysoké školy finanční a správní a s potěšením vzala na vědomí výsledky za uplynulé dva
roky činnosti v Mostě i informace o předpokládaném rozvoji vysoké školy .

II.
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HSR-ÚK konstatuje, že podporuje rozvoj vysokého školství v regionu jako jedno ze systémových opatření změny
struktury vzdělanosti v Ústeckém kraji s dopadem na zvýšení možnosti zaměstnatelnosti mladých lidí.

Usnesení 24/03: kontrola plnění usnesení

usnesení z 14. jednání bylo zasláno elektronickou poštou

HSRK provedla kontrolu plnění usnesení 14. 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 trvá 

postup a návrh řešení dané problematiky bude projednáván při jednání komise ŽPaZ dne 07.04.2003

q       Usnesení 06/03: návrh novely zákona o FNM

úkol trvá

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

úkol trvá

q       Usnesení 13/03: informace odborných komisí

úkol průběžně plněn

q       Usnesení 14/03: informace odborné komise dopravy

úkol průběžně plněn

q       Usnesení 15/03: informace odborné ŽP a zemědělství

úkol průběžně plněn

q       Usnesení 17/03: Pracovní skupina pro energetiku

úkol průběžně plněn

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

úkol průběžně plněn

q       Usnesení 19/03: meziresortní komise, hodnotitelská komise
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úkol průběžně plněn

q       Usnesení 21/03: nařízení Vlády ČR č. 287/2001

úkol průběžně plněn

q       Usnesení 22/03: Litoměřický most přes Labe

úkol průběžně plněn

Usnesení 25/03: Tyršův most v Litoměřicích

(kontrola plnění usn. 22/03)

Příloha č.1: písemná zpráva o kontrole plnění usnesení 22/03

I.

HSR-ÚK vyslechla informace Miroslava Tlapáka, místopředsedy rady, a bere na vědomí:

a)       plnění usnesení 17/03 ze dne 03.03.2003,

b)      zprávu o jednání na krajském úřadě na odboru dopravy a silničního hospodářství dne 20.03.2003

II.

HSR-ÚK projednala žádost HSR Litoměřicka a OHK Litoměřice a na základě diskuse a po vzájemné dohodě ukládá
JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, projednat s Ing. Jiřím Šulcem:

a)       zásadní sloučení problematiky opravy Tyršova mostu v Litoměřicích s výstavbou nového mostu, který je v
počátcích realizace. K tomuto účelu zajistit součinnost mezi ŘSD ČR a KÚ Ústeckého kraje,

b)      zajištění zpracování znaleckého posudku stavu Tyršova mostu v Litoměřicích nezávislými odborníky se zvláštním
aspektem na stupně naléhavosti zjištěných závad Krajským úřadem Ústeckého kraje,

c)       považovat za smysluplnou alternativu minima zbytečných ekonomických nákladů. Tato spočívá v provedení
nejnutnějších oprav Tyršova mostu stabilizujících jeho stav na dobu 5 ( pěti ) let při zachování současné únosnosti a
propustnosti. Opravy provést za plného provozu s výlukami ve dnech pracovního klidu a s prováděním prací dle MHG -
síťového grafu - s pracovním nasazením dodavatele 24 hodin 7dní v týdnu.

Časový prostor 5 let využít k výstavbě nového západního mostu - I. etapa (vlastní přemostění Labe a napojení na
stávající komunikační síť), jehož realizace je započata.

Navržené řešení sníží přímé náklady na opravu Tyršova mostu o cca 90 mil. Kč ( snížení opravy a vyloučení náhradního
přemostění) a téměř eliminuje celý rozsah promarněných ztrát v podnikatelské sféře. Celospolečenské náklady
dosáhnou 50% nynějšího řešení.

d)      generální opravu Tyršova mostu, pokud nebude ve vazbě na územní plán města Litoměřic rozhodnuto jinak,
realizovat po zprovoznění nového mostu s možnou dobou odstávky dle technologických potřeb opravy.

Příloha č.1 je nedílnou součástí usnesení.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
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Usnesení 26/03: kooptace člena předsednictva

HSRK projednala předložené návrhy Josefa Vejvody, místopředsedy a člena předsednictva, a dle Statutu HSR-ÚK čl. 5
odst. 2. :

1.       bere vědomí rezignaci Josefa Vejvody na členství v předsednictvu s tím, že zůstává místopředsedou HSR-ÚK,

2.       kooptuje Ing. Vratislava Vajnara na návrh HSR Chomutovska za člena předsednictva HSR-ÚK.

Usnesení 27/03: návrh na rozšíření výkonného výboru HSR-ÚK

HSRK projednala předložený návrh Miroslava Tlapáka, místopředsedy rady, o žádosti HSRLt na rozšíření výkonného
výboru o zástupce HSR Litoměřicka a v souladu se Statutem čl.6 odst. 1 svolává jednání Rady HSR-ÚK na měsíc červen
2003.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení 28/03: Pracovní skupina pro energetiku (PSE)

 (kontrola plnění usn. 17/03)

I.

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

a)       splnění usnesení 17/03 ze dne 03.03.2003,

b)      zprávu o konání komise dne 25.03.2003,

c)       v předložené studii " Hnědé uhlí - zásoby, využití perspektivy ", kterou vypracoval odborný tým VÚHU, a.s. Most
pod vedením Ing. Václava Valáška, jsou zapracovány připomínky HU společností, 

d)      jednání se zúčastnil kompetentní zástupce MPO Ing. Zbyšek Sochor, ředitel odboru hornictví,

e)       o činnosti PSE je pravidelně informován Prof. Janouch.

II.

HSR-ÚK projednala závěry a doporučení z jednání PSE a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       schvaluje studii " Hnědé uhlí - zásoby, využití perspektivy ", kterou vypracoval odborný tým VÚHU,a.s. Most pod
vedením Ing. Václava Valáška, jako oficiální materiál HSR-ÚK pro jednání v "Janouchově komisi", s příslušnými
představiteli vlády i zástupci ministerstev,

b)      konstatuje, že územně ekologické limity vyžadují revizi,

c)       konstatuje, že nová energetická politika musí obsahovat efektivní využití zásob hnědého uhlí pro výrobu elektrické
energie i po roce 2030 s výhledem do roku 2050.

III.

HSR-ÚK ukládá Miroslavu Tlapákovi, předsedovi PSE, svolat do poloviny května 3. řádné jednání PSE za účasti ředitelů
odborů hornictví a energetiky MPO a Prof. Janoucha.

IV.
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HSR-ÚK ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, informovat o činnosti, závěrech a doporučeních komise
premiéra vlády Vladimíra Špidlu.

HSR-ÚK ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, projednat za účasti zástupců PSE závěry a doporučení
komise s ministrem průmyslu a obchodu Milanem Urbanem.

Komentář je nedílnou součástí usnesení

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Komentář:

Uhlí - strategická surovina

1.       Země, která při výrobě elektrické energie využívá vlastní zásoby uhlí a není odkázána na její dovoz, je ve strategické
a ekonomické výhodě.

2.       Příznivé uložení geologických zásob hnědého uhlí v ČR, zvláště pak v SHP (Severočeské hnědouhelné pánvi), dává
možnost k hospodářské exploataci.

Kvalita a propracovanost technologického procesu těžby užívaného na lomech v ČR se projevuje v nízkých úplných
vlastních nákladech na těžbu 1t hnědého uhlí. Tato skutečnost má rozhodující ekonomický význam.

Povolení hornické činnosti
 Platná legislativa pro povolování hornické činnosti ( horní zákon a předpisy související )

stanovuje náročné podmínky pro povolení těžby, včetně ochrany zájmů obcí, které v minulosti

byly řešeny stanovením územních ekologických limitů pomocí vládních usnesení.

q       oprávnění organizace k dobývání vzniká sice stanovením dobývacího prostoru ( platí jako rozhodnutí o využití
území ), ale zahájit dobývání může až po vydání povolení Obvodním báňským úřadem, o které musí organizace požádat,

q       se žádostí organizace předkládá Plán otvírky přípravy a dobývání (včetně následné rekultivace) s vyjádřeními všech
zainteresovaných:

-         souhlasy vlastníků pozemků,

-         stanovisko České inspekce životního prostředí,

-         vyjádření odboru životního prostředí pověřeného města,

-         vyjádření OHS,

-         vyjádření dotčené obce.

q       účastníky řízení o povolení hornické činnosti jsou:

-         žadatel,

-         organizace, jejichž práva mohou být dotčena
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-         občané, jejichž práva mohou být dotčena

-         obec, v jejímž územním obvodu má být hornická činnost prováděna

q       k návrhu rekultivace se vyjadřuje i Ministerstvo životního prostředí ČR

q       pokud by hornickou činností byly ohroženy chráněné objekty a zájmy, musí být předloženy doklady o vyřešení
střetu zájmů

q       celý záměr hornické činnosti musí být posouzen v procesu EIA jako podklad pro povolovací řízení

q       dobývací prostory jsou zapracovány do Územních plánů obcí a krajů

Usnesení 29/03: meziresortní komise, hodnotitelská komise

(kontrola plnění usn. 19/03)

HSR-ÚK vyslechla informaci Miroslava Tlapáka, místopředsedy rady a člena komise, a bere na vědomí:

a)       plnění usnesení č. 19/03 ze dne 03.03.03,

b)      informaci z jednání meziresortní komise dne 11.03.2003,

c)       doplnění podmínek hodnocení předložených nebo schválených nabídek MK o kvalifikační podmínky dle zákona
č.199/1994 Sb. §2 písm.f),

d)      jednání  meziresortní komise se koná 18.04.2003.

Usnesení 30/03: hodnocení Dodatku č. 1 ke GPR

(kontrola plnění usn. 18/03)

Příloha č.1: Zápis z jednání Pracovní skupiny RHSD pro místní rozvoj dne 17.03.2003

HSR-ÚK vyslechla informaci Ing. Jitky Hurábové, výkonné tajemnice, a bere na vědomí:

a)       informaci o průběhu a závěrech jednání Pracovní skupiny RHSD pro místní rozvoj dne 17.03.2003 v Praze k
hodnocení plnění Dodatku č. 1 ke GPR,

b)      konečné znění materiálu "Hodnocení plnění Dodatku č. 1ke GPR" bude konsultováno se zástupci HSR-ÚK a vládním
zmocněncem ještě před 35. schůzí Pléna RHSD ČR.

Usnesení 31/03: Dodatek č. 2 ke GPR

GPR - konečná verze rozeslána elektronickou poštou

I.

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

a)       plnění usnesení č. 18/03 ze dne 03.03.03,

b)      informace o závěrečných korekturách na Dodatku č. 2 ke GPR,
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II.

HSR-ÚK konstatuje, že stále trvá na usnesení č.08/03 odst. II. a III. ze dne 20.01.2003 a požaduje urychlené projednání
Dodatku č. 2 ke GPR ve Vládě ČR.

III.

HSR-ÚK žádá Vlastimila Aubrechta, vládního zmocněnce a místopředsedu rady, o projednání doporučení změny
termínu přípravy Rozvojového programu revitalizace SZČ tak, aby mohl být zahrnut do přípravy státního rozpočtu pro
rok 2004, s ministrem pro místní rozvoj ( ve smyslu usnesení č. 18/03 ze dne 03.03.2003).

IV.

HSR-ÚK ukládá Richardu Falbrovi, předsedovi rady, projednat s premiérem Vladimírem Špidlou předložení Dodatku č. 2
ke GPR do schůze Vlády ČR. 

HSR-ÚK ukládá Richardu Falbrovi, předsedovi rady, projednat závěry předsednictva HSR-ÚK ke GPR s ministrem pro
místní rozvoj Pavlem Němcem.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení 32/03: presentace ekologického centra 

Příloha č.3: pilotní CD - "Životní prostředí Mostecka 2002"

I.

HSR-ÚK vyslechla presentaci Ing. Heleny Veverkové a Mgr. Martina Kabrny o činnosti a výsledcích Ekologického centra
Most pro Krušnohoří za uplynulé tři roky a informace o předpokládaném rozvoji ECM a doporučuje Hospodářským a
sociálním radám Teplicka, Chomutovska, Ústecka, Litoměřicka a Lounska:

a)       zařadit do programu svých jednání v měsíci dubnu prezentaci Ekologického centra Most pro Krušnohoří s cílem
oslovit členské i nečlenské významné průmyslové podniky a města ve svých územních působnostech,

b)      jednáním se zástupci měst a podniků umožnit rozšíření činnosti Ekologického centra Most pro Krušnohoří na území
své působnosti a realizovat tímto schválená opatření Globálního plánu revitalizace pánevních oblastí severozápadních
Čech (Dodatek č. 1, kapitola 2.0, priorita životní prostředí, bod e) a Dodatek č. 2, kapitola 3.3.1, blok B, bod 2).

II.

HSR-ÚK doporučuje:

a)       Hospodářské a sociální radě Chomutovska za výše uvedeným účelem oslovit následující podniky a města: město
Chomutov, město Kadaň, Doly Nástup Tušimice - Severočeské doly a.s., Válcovny trub Chomutov a.s., Železárny
Chomutov, Strojírenství Chomutov, Elektrárna Tušimice - ČEZ a.s.

b)      Hospodářské a sociální radě Teplicka za výše uvedeným účelem oslovit následující podniky a města: město
Teplice, město Bílina, Doly Bílina - Severočeské doly a.s., Lybar a.s., Glaverbel Czech a.s., Elektrárna Ledvice - ČEZ a.s.,
Český porcelán a.s.

c)       Hospodářské a sociální radě Ústecka za výše uvedeným účelem oslovit následující podniky a města: město Ústí
nad Labem, Krajský úřad Ústeckého kraje, Spolchemie a.s., Chemopharma a.s., Setuza a.s.

d)      Hospodářské a sociální radě Litoměřicka za výše uvedeným účelem oslovit následující podniky a města: město
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Litoměřice, město Lovosice, Lovochemie a.s.

e)       Hospodářské a sociální radě Lounska za výše uvedeným účelem oslovit následující podniky a města: město Louny,
město Žatec, Elektrárna Počerady - ČEZ a.s., Šroubárna Žatec, Praga louny a.s.

III.

HSR-ÚK ve smyslu dohody o spolupráci doporučuje Hospodářské a sociální radě Sokolovska za výše uvedeným
účelem oslovit následující podniky a města: město Sokolov, město Karlovy Vary, Sokolovská uhelná a.s., Elektrárna
Tisová - ČEZ a.s., Sokolovské strojírny a.s.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení 33/03: Revitalizace ústeckého hlavního nádraží

HSR-ÚK projednala předloženou žádost HSRÚ o podporu projektu " Revitalizace hlavního nádraží ČD v Ústí n/L ":

a)        vyjadřuje podporu projektu "Revitalizace hlavního nádraží ČD v Ústí n/L" včetně řešení budovy, podchodu pod
železniční tratí a výpravního prostoru,

b)        ukládá odborné komisi dopravy ve spolupráci se zástupci ČD projednat na svém nejbližším jednání možnosti
spolufinancování tohoto projektu z fondů ČR i EU a návrhy předložit do jednání představenstva HSR Ústecka a HSR-ÚK.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení 34/03: Fond obnovy ÚK

Příloha č.2: Fond obnovy

Zásady Fondu obnovy rozeslány elektronickou poštou

I.

HSR-ÚK vyslechla informaci Ing. Jitky Hurábové, výkonné tajemnice, o závěrech jednání komise Rady ÚK pro Fond
obnovy ÚK a bere na vědomí:

a)       Zásady pro poskytování dotací z Fondu obnovy Ústeckého kraje,

b)      Informace o možnosti podání žádosti na poskytnutí dotace z Fondu obnovy Ústeckého kraje,

c)       Informace pro členy komise Rady Ústeckého kraje pro Fond obnovy Ústeckého kraje,

d)      termín ukončení 2. kola dnem 18.04.2003.

II.

HSR-ÚK žádá okresní hospodářské a sociální rady, aby informovaly o možnosti čerpat účelovou dotaci z Fondu obnovy
Ústeckého kraje (obnova území Ústeckého kraje postiženého povodní v srpnu roku 2002) obce nebo sdružení obcí a
jimi založené právnické osoby, ostatní právnické a fyzické osoby, které působí na území kraje a byly postiženy
povodněmi. 

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Informace bez usnesení:
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Ø      presentace schváleného projektu pro rozvoj lidských zdrojů, kterou přednesla J.B. Sporková, náměstkyně
místopředsedy vlády Petra Mareše

Ø      návrh na přípravu slavnostního zasedání Rady HSR-ÚK 

návrh na konání slavnostního zasedání Rady HSR-ÚK ve středu 25.06.2003 od 16,00 hod. na Širáku v Mostě, jediným
bodem programu bude volba místopředsedy.

16. jednání HSR-ÚK se koná 19.05.2003 od 10,00 hod. v Chomutově

Na závěr poděkoval JUDr. Richard Falbr, předseda rady,

 Prof. Čechákovi, rektorovi VŠFS, za pohostinství

a Ing. Josefu Švecovi za organizačně technickou přípravu zasedání.

V Mostě 13.04..2003

zpracovala: Ing. Jitka Hurábová

přílohy: Gabriela Nekolová, DiS 

ověřil: 

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