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HSR-ÚK
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

434 37 Most, Budovatelů 2830 

18.

U S N E S E N Í

z 17. řádného jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady kraje

dne 28.08.2003 v Mostě

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

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

Program 17. řádného jednání předsednictva:

Program byl projednán a schválen Výkonným výborem HSR-ÚK dne 04.08.2003 v Mostě.

1.          kontrola usnesení

předkládá Ing. Jitka Hurábová, výkonná tajemnice

usnesení z 16. jednání předsednictva a usnesení per rollam byla zaslána elektronickou poštou

2.          informace z jednání výkonného výboru

předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

Usnesení Výkonného výboru bylo rozesláno elektronickou poštou

3.          zastupování zájmů regionu v Bruselu

předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

příloha č.1: dopis Karla Firly, zástupce firmy Interel, s.r.o Praha

4.          meziresortní komise, hodnotitelská komise

předkládají JUDr. Richard Falbr, předseda, a Miroslav Tlapák, místopředseda

příloha č. 2: odpověď na přípis ze dne 19.06.2003 včetně doplnění seznamu

příloha č. 3: tabulka - veřejné zakázky - hnědouhelné těžební společnosti – stav k 20.08.2003

5.          blok PhDr. Jaroslava Gacky, náměstka ministra pro místní rozvoj

5.1 Globální plán revitalizace SZČ

doplňuje Ing. Helena Veverková, vedoucí řešitelského týmu

5.2 informace o programech MMR
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6.          různé

- údajné porušování odborových práv a pracovně právních předpisů ve firmě SPLIREC

hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

Program jednání byl schválen

Usnesení 43/03: kontrola plnění usnesení

usnesení z 16. jednání a usnesení per rollam byla zaslána elektronickou poštou

q       Usnesení 45/02: Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s

úkol průběžně plněn

podrobná informace bude předložena do 18. jednání předsednictva HSR-ÚK

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 15/03: informace odborné ŽP a zemědělství

úkol průběžně plněn

podrobná informace bude předložena do 18. jednání předsednictva HSR-ÚK

q       Usnesení 25/03: Tyršův most v Litoměřicích

úkol průběžně plněn

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

úkol trvá

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

úkol průběžně plněn
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q       Usnesení 32/03: presentace ekologického centra 

úkol průběžně plněn

q       Usnesení 33/03: Revitalizace ústeckého hlavního nádraží

úkol průběžně plněn

q       Usnesení 37/03: dopravní obslužnost průmyslových zón 

úkol průběžně plněn

podrobná informace bude předložena do 18. jednání předsednictva HSR-ÚK

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

úkol průběžně plněn

q       Usnesení 39/03: meziresortní komise, hodnotitelská komise

úkol průběžně plněn

q       Usnesení 40/03: Globální plán revitalizace

úkol průběžně plněn

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

úkol průběžně plněn

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

úkol průběžně plněn

Usnesení VV per rollam:

q       Usnesení č. 01/03/VV: členství v Radě vlády pro RLZ

úkol splněn

q       Usnesení č. 02/03/VV: členství v dozorčí radě společnosti Koordinátor IDS ÚK, a.s.

úkol splněn 

q       Usnesení č. 03/03/VV: žádost o rozšíření MZK (nakládání s majetkovou účastí státu v HU společnostech) o člena
HSR-ÚK

úkol splněn

HSR-ÚK provedla kontrolu plnění usnesení 16. řádného jednání předsednictva a usnesení per rollam ze dne 27.06. a
07.07.2003, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 43/03 schváleno
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Usnesení 44/03: informace z jednání Výkonného výboru HSR-ÚK

HSR-ÚK vyslechla informace JUDr. Richarda Falbra, předsedy, a Miroslava Tlapáka, místopředsedy, a bere na vědomí:

a)          zprávu o průběhu a závěrech jednání Výkonného výboru HSR-ÚK dne 04.08.2003 v Mostě,

b)         usnesení VV HSR-ÚK konaného dne 04.08.2003 v Mostě.

hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 44/03 schváleno

Usnesení 45/03: informace z jednání Janouchovy komise s premiérem dne 29.07.2003

(kontrola plnění usn. 39/03)

I.

HSR-ÚK vyslechla informace JUDr. Richarda Falbra, předsedy, a Miroslava Tlapáka, místopředsedy, a bere na vědomí:

a)         plnění usnesení 38/03 ze dne 19.05.2003,

b)         zprávu o průběhu a závěrech jednání Janouchovy komise s premiérem Vladimírem Špidlou,

c)         informace Ing. Jana Poučka, EO MPO, o stavu připravenosti energetické koncepce MPO.

II.

HSR-ÚK projednala závěry z jednání Janouchovy komise s premiérem Vladimírem Špidlou

a schvaluje usnesení č. 06/03/VV ze dne 04.08.2003, ve kterém VV ukládá OK ŽPaZ HSR-ÚK:

a) připravit základní teze:

1)       reálné pěstování a využití biomasy k energetickým účelům s důrazem na dlouhodobé efektivní využití zemědělské
půdy a krajinotvorbu v Ústeckém kraji,

2)       reálné využití větrné energie k energetickým účelům, s důrazem na krajinotvorbu a vliv na životní prostředí v
Ústeckém kraji,

( dále jen teze )

b) předložit teze do říjnového jednání HSR-ÚK.

hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 45/03 schváleno

Usnesení 46/03: zastupování zájmů regionu v Bruselu

příloha č.1: dopis Karla Firly, zástupce firmy Interel, s.r.o Praha

I.

HSR-ÚK vyslechla informace JUDr. Richarda Falbra, předsedy, o jednání o zastupování zájmů Ústeckého kraje v
Evropské unii a bere na vědomí:
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a)       zprávu o průběhu a závěrech jednání mezi VV HSR-ÚK a firmou Interel, s.r.o. dne 26.05.03

b)      zprávu o průběhu a závěrech jednání mezi zástupci HSR-ÚK, ÚK, KVK a firmou Interel, s.r.o. dne 01.07.03

II.

HSR-ÚK projednala předložené doporučení VV HSR-ÚK č. 05/03/VV ze dne 04.08.2003 na formu a způsob zastupování
zájmů Ústeckého kraje v Evropské unii a na základě diskuse a po vzájemné dohodě

schvaluje:

1) HSR-ÚK, která reprezentuje zájmy Ústeckého kraje, bude v Bruselu zastupována firmou Interel European Public
Affairs and Corporate Communication,s.r.o. zastoupenou Karlem Firlou,

2) právní formu, předmět smlouvy, čas plnění a způsob financování - dle předloženého písemného materiálu.

III.

HSR-ÚK ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi, přizvat do příštího jednání předsednictva zástupce firmy Interel,
s.r.o pana Karla Firlu.

hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 46/03 schváleno

Usnesení 47/03: meziresortní komise, hodnotitelská komise

(kontrola plnění usn. 39/03)

příloha č. 2 : odpověď na přípis ze dne 19.06.2003 včetně doplnění seznamu

příloha č. 3 : tabulka – veřejné zakázky – hnědouhelné těžební společnosti – stav k 20.08.2003

I.

HSR-ÚK vyslechla informace JUDr. Richarda Falbra, předsedy, a Miroslava Tlapáka, místopředsedy, o průběhu a
závěrech jednání meziresortní komise a bere na vědomí:

a)       plnění usnesení č. 39/03 ze dne 19.05.03,

b)      informaci z 8. a 9. jednání meziresortní komise dne 30.05.2003 a 03.07.2003.

II.

HSR-ÚK projednala předložené doporučení VV HSR-ÚK č. 08/03/VV odst. II. ze dne 04.08.2003 a na základě diskuse a po
vzájemné dohodě schvaluje předložené doplnění seznamu rekultivačních společností k realizaci projektů "pěstební
péče" pro potřeby procesu veřejných zakázek dle přílohy č.2.

Příloha č. 2 je nedílnou součástí usnesení.

III.

HSR-ÚK projednala předložené doporučení VV HSR-ÚK č. 08/03/VV odst. III. ze dne 04.08.2003 a na základě diskuse po
vzájemné dohodě:
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a)          ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi, svolat vždy před konáním meziresortní nebo hodnotitelské komise
jejich členy - zástupce za HSR-ÚK, jednotlivé HSR a kraje - k přípravnému jednání s důrazem na koordinaci činností a
vzájemnou součinnost,

b)         ukládá zástupcům HSR-ÚK v meziresortní komisi povinnost zúčastňovat se těchto jednání, 

c)          žádá HSR okresů o projednání usnesení a schválení připojujícího se usnesení. 

IV.

HSR-ÚK ve smyslu usn. č.39/03 odst. Č. II. Ze dne 19.05.2003 ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi, předložit do
10. jednání MZK návrh na vytvoření seznamu společností k realizaci projektů "havárie" pro potřeby procesu veřejných
zakázek.

hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 47/03 schváleno

Usnesení 48/03: Globální plán revitalizace SZČ

(kontrola plnění usn. 40/03)

I.

HSR-ÚK vyslechla informace Ing. Heleny Veverkové, vedoucí řešitelského týmu pro GPR, a bere na vědomí plnění
usnesení č. 40/03 ze dne 19.05.2003.

II.

HSR-ÚK projednala předložené informace PhDr. Jaroslava Gacky, náměstka ministra pro místní rozvoj, a na základě
diskuse a po vzájemné dohodě:

a)              konstatuje, že trvá na usnesení č. 40/03 odst. II. ze dne 19.05.2003,

b)             konstatuje, že GPR , který vznikl ve strukturálně postiženém regionu SZČ, je konsensuálním materiálem a
v celém rozsahu naplňuje zadání Programového prohlášení vlády,

c)              žádá MMR o předložení Dodatku č. 2 ke GPR i s rozpory do jednání Vlády ČR o rozpočtu pro rok 2004,

III.

HSR-ÚK ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi, aby ve spolupráci s Vlastimilem Aubrechtem, vládním
zmocněncem a místopředsedou rady, a Miroslavem Tlapákem, místopředsedou, projednal závěry z dnešního jednání o
GPR s předsedou vlády Vladimírem Špidlou.

hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 48/03 schváleno

Usnesení 49/03: SPLIREC CZECH, s.r.o. Chudeřice, okr. Teplice 

HSR-ÚK se seznámila s informací JUDr. Richarda Falbra, předsedy, o údajném porušování odborových práv a pracovně
právních předpisů ve firmě SPLIREC CZECH, s.r.o. Chudenice, okr. Teplice a pověřuje ho prošetřením případu ve
spolupráci s Miroslavem Tlapákem, předsedou Sč SOO PHGN Most. Současně mu ukládá informaci o výsledku šetření
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rozeslat všem členům rady.

Termín 18. jednání HSR-ÚK se koná ve čtvrtek 02.10.2003 v 10,00 hod. v Ústí nad Labem.

V Mostě 05.09.2003

zpracovala: Ing. Jitka Hurábová

přílohy: Ing. Jitka Hurábová

 FNM ČR
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