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HSR-ÚK
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

434 37 Most, Budovatelů 2830 

17.

U S N E S E N Í

z 16. řádného jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady kraje

dne 19.05.2003 v Chomutově

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

Přítomni: dle presenční listiny ( originál je uložen v sekretariátu HSR-ÚK)

Program 16. řádného jednání předsednictva:

Program byl projednán a schválen Výkonným výborem HSR-ÚK dne 14.05.2003 v Mostě.

1.       kontrola usnesení

předkládá Ing. Jitka Hurábová, výkonná tajemnice

usnesení z 15. jednání bylo zasláno elektronickou poštou

1a) návrh na přípravu slavnostního zasedání Rady HSR-ÚK

předkládá Ing. Jitka Hurábová, výkonná tajemnice

1b) dopravní obslužnost průmyslových zón

předkládá Ing. Milan Dundr, předseda OK dopravy 

Příloha č.1: Navrhovaná struktura (obsah) studie proveditelnosti

2.       stálý blok informací

2a) Pracovní skupina pro energetiku

předkládá Miroslav Tlapák, místopředseda rady a předseda PSE 

Příloha č.2: zápis z jednání PSE ze dne 22.04.2003, Tony Blair - předmluva

2b) meziresortní komise, hodnotitelská komise

předkládá Vlastimil Aubrecht, místopředseda rady a vládní zmocněnec, a Miroslav Tlapák,

místopředseda rady

2c) Globální plán revitalizace

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

Příloha č.3: výpis z 35. zasedání RHSD ze dne 15.04.2003

3.       blok hostitele - informace o činnosti HSR Chomutovska

předkládají zástupci HSRCH

4.       různé

4a) informace o založení Krajské rady pro rozvoj lidských zdrojů ÚK

Usnesení 35/03: kontrola plnění usnesení

usnesení z 15. jednání bylo zasláno elektronickou poštou

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

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 14/03: informace odborné komise dopravy

úkol průběžně plněn

q       Usnesení 15/03: informace odborné komise ŽP a zemědělství

úkol průběžně plněn

q       Usnesení 25/03: Tyršův most v Litoměřicích

úkol průběžně plněn

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

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

úkol průběžně plněn

q       Usnesení 29/03: meziresortní komise, hodnotitelská komise

úkol průběžně plněn

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

úkol průběžně plněn

q       Usnesení 31/03: Dodatek č. 2 ke GPR

úkol průběžně plněn

q       Usnesení 32/03: presentace ekologického centra 

úkol průběžně plněn

q       Usnesení 33/03: Revitalizace ústeckého hlavního nádraží

úkol průběžně plněn

q       Usnesení 34/03: Fond obnovy ÚK

splněno

HSR-ÚK provedla kontrolu plnění usnesení 15. řádného jednání, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

Usnesení 36/03: návrh na přípravu slavnostního zasedání Rady HSR-ÚK 

(kontrola plnění usn. 27/03)

HSR-ÚK pojednala předložený návrh a schvaluje 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.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení 37/03: dopravní obslužnost průmyslových zón 

(kontrola plnění usn. 14/03)

Příloha č.1: Navrhovaná struktura (obsah) studie proveditelnosti

I.

HSR-ÚK vyslechla informace Ing. Milana Dundra, předsedy OK dopravy, a bere na vědomí:

a)         zahájení prací na studii proveditelnosti "Zajištění dopravní obslužnosti průmyslových zón v Ústeckém kraji",

b)         zadavatelem a investorem studie je Hospodářská a sociální rada Mostecka,

c)         zpracovatelem studie je Dopravní podnik měst Most a Litvínov, člen HSRM, který byl pověřen investorskou
činností zpracování přeshraniční dopravy v rámci projektu EUROCESTY.
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d)         studie bude součástí mezinárodního dopravního projektu EUROCESTY.

II.

HSR-ÚK projednala předložené informace Ing. Milana Dundra, předsedy OK dopravy, a na základě diskuse a po
vzájemné dohodě:

a)       doporučuje HSRM spolupracovat s OK dopravy HSR-ÚK,

b)       ukládá OK dopravy HSR-ÚK poskytnout zpracovateli studie plnou součinnost.

III.

HSR-ÚK ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, informovat o přípravě studie ministra dopravy, generálního
ředitele ŘSD, hejtmana a vicehejtmana Ústeckého kraje.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení 38/03: Pracovní skupina pro energetiku (PSE)

 (kontrola plnění usn. 28/03)

Příloha č.2: zápis z jednání PSE ze dne 22.04.2003, Tony Blair - předmluva

I.

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

a)       plnění usnesení 28/03 ze dne 31.03.2003,

b)      zprávu o konání komise dne 22.04.2003,

c)       jednání se zúčastnil Prof. František Janouch,

d)      jednání komise se zúčastnili zástupci MPO - Ing. Sochor, Ing. Pouček, a ČBÚ - RNDr. Šponar,

e)       studie "Hnědé uhlí - zásoby, využití, perspektivy" byla oficiálně předána premiéru Vlády ČR

II.

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

a)         ukládá předložit materiál HSR-ÚK "Hnědé uhlí - zásoby, využití, perspektivy" ministru průmyslu a obchodu,
hejtmanům krajů Ústeckého a Karlovarského,

b)         schvaluje účast Miroslava Tlapáka, předsedy PSE, na jednání "Janouchovy komise",

c)         ukládá JUDr. Richardu Falbrovi a Miroslavu Tlapákovi předložit závěry PSE do jednání "Janouchovy komise",

d)         konstatuje, že stanovisko k územně ekologickým limitám může dát pouze Vláda ČR.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 39/03: meziresortní komise, hodnotitelská komise

(kontrola plnění usn. 29/03)
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I.

HSR-ÚK vyslechla informaci Vlastimila Aubrechta, místopředsedy rady a vládního zmocněnce, a Miroslava Tlapák,
místopředsedy rady a člena meziresortní komise, a bere na vědomí:

a)       plnění usnesení č. 29/03 ze dne 31.03.03,

b)      informaci z jednání meziresortní komise dne 25.04.2003,

c)       informaci z jednání hodnotitelské komise,

d)      nejbližší jednání meziresortní komise se uskuteční 30.05.2003.

II.

HSR-ÚK žádá HSR okresů, aby výkonnému výboru urychleně předložily seznam společností se sídlem v Ústeckém kraji
(mj. havárie, pěstební péče), které by mohly být potenciálními zhotoviteli prací financovaných z 15 miliard.

III.

HSR-ÚK doporučuje, aby se otevírání obálek v komisi pro posuzování a hodnocení účastnil projektant, a žádá Vlastimila
Aubrechta, vládního zmocněnce, aby toto doporučení předložil do jednání meziresortní komise.

IV.

HSR-ÚK ukládá JUDr. Richardu Falbrovi projednat se zástupci HSR-ÚK, jednotlivých HSR a krajů v meziresortní komisi
pravidelnou přípravu na jednání s důrazem na koordinaci činností a vzájemnou součinnost.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 40/03: Globální plán revitalizace

(kontrola plnění usn. 30/03, 31/03)

Příloha č.3: výpis z 35. zasedání RHSD ze dne 15.04.2003

I.

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

a)       plnění usnesení č. 30/03, 31/03 ze dne 31.03.03,

b)      informaci o průběhu a závěrech 35. zasedání Plenární schůze RHSD dne 15.04.2003 v Praze k hodnocení plnění
Dodatku č. 1 ke GPR,

c)       závěry 35. zasedání Plenární schůze RHSD dne 15.04.2003 v Praze k hodnocení plnění Dodatku č. 1 ke GPR dle
přeložené přílohy.

II.

HSR-ÚK vyslechla informaci Miroslava Tlapáka, místopředsedy rady, o průběhu a závěrech jednání s premiérem vlády
Vladimírem Špidlou a na základě diskuse a po vzájemné dohodě žádá Ing. Helenu Veverkovou, vedoucí řešitelského
týmu, aby ve spolupráci s Miroslavem Tlapákem, Vlastimilem Aubrechtem a Jaroslavem Gackou urychleně provedla
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aktualizaci GPR - Dodatku č. 2 s důrazem na nejdůležitější priority. Tento materiál bude po projednání s premiérem
základem Programu revitalizace SZČ. 

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 41/03: založení Krajské rady pro rozvoj lidských zdrojů Ústeckého kraje

Příloha č.4: společné usnesení o založení KR RLZ ÚK, Statut

I.

HSR-ÚK vyslechla informaci JUDr. Jany Šmejcové, ředitelky úřadu práce pověřeného krajskou koordinací a
předsedkyní OK rozvoje lidských zdrojů, o společných jednáních Rady ředitelů úřadů práce s předsedou HSR-ÚK JUDr.
Richardem Falbrem, s hejtmanem Ing. Jiřím Šulcem a dalšími zástupci Ústeckého kraje a bere na vědomí:

a)       společné usnesení o založení Krajské rady pro rozvoj lidských zdrojů Ústeckého kraje (KR RLZ ÚK),

b)      základem KR RLZ se stává OK RLZ HSR-ÚK, která bude zrekonstruovaná takto:

® Ústecký kraj 3 členové

 (zástupce hejtmana – PŘEDSEDA RADY RLZ, vedoucí odboru

 školství, vedoucí odboru regionál. rozvoje)

® Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje  7 členů

 (jeden člen z každé HSR okresu)

® Rada ředitelů úřadů práce Ústeckého kraje  3 členové

 (ÚP Most pověřený krajskou koordinací, předseda a místopředseda

 RŘ ÚP)

® Představitelé strategických zaměstnavatelů  3 členové

® Odborové organizace 2 členové

® Další instituce 2 členové

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Celkem 20 členů

c)       Tento odborný tým je založen jako specializovaný orgán tripartitní rady v rámci kraje (HSR ÚK) a bude vykonávat
funkci poradního orgánu vedení Ústeckého kraje, Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a Rady ředitelů úřadů
práce Ústeckého kraje v oblasti RLZ. Bude se podílet na strategickém managementu RLZ kraje, spolupracovat při
zpracovávání nezávislých strategických dokumentů, doporučení, posudků a hodnocení, včetně vyhledávání nových
podnětů a podkladů. Ve vazbě na Národní akční plán zaměstnanosti bude mimo jiné spolupracovat při plánování potřeb
odborného vzdělávání v přímé souvislosti na potřeby regionálního rozvoje Ústeckého kraje. Hlavně bude rovněž
spolupracovat s Radou vlády pro rozvoj RLZ, a to ve všech oblastech strategie včetně efektivního využívání
strukturálních fondů EU, zejména Evropského sociálního fondu.
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d)      Statut KR RLZ ÚK,

e)       projednání založení a činnosti KR RLZ s J.B.Sporkovou, náměstkyní ministra Mareše.

II.

HSR-ÚK:

a)       doporučuje HSR okresů podpořit založení KR RLZ ,

b)      žádá HSR okresů, aby předložily do příštího jednání HSR-ÚK své návrhy na členy KR RLZ,

c)       žádá JUDr. Janu Šmejcovou, aby představila záměr okresním HSR.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 42/03: blok hostitele - informace o činnosti HSR Chomutovska

I.

HSR-ÚK vyslechla informaci MVDr. Přemysla Rabase, ředitele PZOO Chomutov, o záměru výstavby Ahníkovského
zámku na území Podkrušnohorského zooparku v Chomutově a zavazuje se podporovat tento projekt v rozsahu
předloženého záměru (který je součástí usnesení), neboť se jedná o kulturní dědictví severozápadních Čech. Záměr
bude zahrnut do opatření GPR - priorita kultura a cestovní ruch.

II.

HSR-ÚK vyslovuje na základě doporučení HSR Chomutovska podporu žádosti adresované Ministerstvu dopravy ČR na
pokračování výstavby II.etapy obchvatu Chomutova - Hora Sv. Šebestiána - státní hranice v co nejkratším termínu,
neboť tato stavba patří k hlavním prioritám GPR, nehledě na stále zhoršující se dopravní situaci na Chomutovsku v
důsledku kamionové přepravy ve směru Hora Sv. Šebestiána - státní hranice.

III.

HSR-ÚK vyslovuje na základě doporučení HSR Chomutovska podporu programu horské obce Boleboř pod názvem
„Setkávání – sblížení - porozumění“, jehož součástí je obnova a rekonstrukce rekreačního střediska a zapojení do
Centra rozvoje turismu, projekt je zahrnut do opatření GPR - priorita kultura a cestovní ruch.

Termín 17. jednání HSR-ÚK se koná 25.06.2003 v Mostě od 16,00 hod.

Na závěr poděkoval JUDr. Richard Falbr, předseda rady,

 Hospodářské a sociální radě Chomutovska za organizačně technickou přípravu zasedání

a Ing. Janu Chábovi za pohostinství.

V Mostě 23.05..2003

zpracovala: Ing. Jitka Hurábová

přílohy: Gabriela Nekolová, DiS 

ověřil: 

Ing. Jan Cháb, v.r. Miroslav Tlapák, v.r.
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