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HSR-ÚK
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

434 37 Most, Budovatelů 2830 

19.

U S N E S E N Í

z 18. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady kraje

dne 06.10.2003 v Ústí nad Labem 

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

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

Program 18. řádného jednání předsednictva:

Program byl projednán a schválen Výkonným výborem HSR-ÚK dne 24.09.2003 v Ústí nad Labem.

Usnesení VV bylo rozesláno členům HSR-ÚK elektronickou poštou

1.       kontrola usnesení

předkládá Ing. Jitka Hurábová, výkonná tajemnice

usnesení z 17. jednání předsednictva bylo zasláno elektronickou poštou

2.       dopravní obslužnost průmyslových zón

předkládá Ing. Milan Dundr, předseda OK dopravy

příloha č.1 

příloha č.1a) 

3.       stálý blok informací

3.1 meziresortní komise, hodnotitelská komise

předkládají JUDr. Richard Falbr, předseda, a Vlastimil Aubrecht, místopředseda

příloha č. 2

příloha č. 3

3.2 Globální plán revitalizace

předkládá Ing. Helena Veverková, vedoucí řešitelského týmu a členka předsednictva

příloha č. 4

4.       blok hostitele
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4.1 presentace UJEP Ústí nad Labem

předkládá Doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., rektor university

4.2 informace o činnosti HSR Ústecka

  předkládá člen představenstva HSRÚ

5.       různé

5.1 MZK MMR – program podpory rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů NUTS II

předkládá Vlastimil Aubrecht, místopředseda, a Ing. Jitka Hurábová, výkonná tajemnice

příloha č. 5

5.2 procedurální – jmenování člena komise

předkládá Ing. Jan Cháb, člen předsednictva a garant OK dopravy

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Program jednání byl schválen.

Usnesení 50/03: kontrola plnění usnesení

usnesení ze 17. jednání bylo zasláno elektronickou poštou

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

úkol průběžně plněn

podrobná informace bude předložena do listopadového jednání předsednictva HSR-ÚK

þ        Usnesení 50/02: průmyslová zóna " Triangl"

úkol průběžně plněn

þ        Usnesení 74/02: činnost vládního zmocněnce

úkol trvá

ü      Usnesení 02/03: dopis ministru Palasovi

úkol přenesen do úkolu OK ŽPaZ

þ        Usnesení 06/03: návrh novely zákona o FNM

úkol trvá

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

úkol trvá

þ        Usnesení 15/03: informace odborné ŽP a zemědělství

úkol průběžně plněn
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podrobná informace bude předložena do 19. jednání předsednictva HSR-ÚK

þ        Usnesení 25/03: Tyršův most v Litoměřicích

úkol průběžně plněn

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

úkol trvá

19. jednání předsednictva HSR-ÚK bude jednáním pléna HSR-ÚK, na programu bude volba místopředsedů HSR-ÚK,

žádáme jednotlivé HSR okresů, aby zajistily účast svých členů v HSR-ÚK

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

úkol splněn

þ        Usnesení 32/03: presentace ekologického centra 

úkol průběžně plněn

þ       Usnesení 33/03: Revitalizace ústeckého hlavního nádraží

úkol průběžně plněn

ü      Usnesení 37/03: dopravní obslužnost průmyslových zón 

úkol s plněn

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

úkol s plněn

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

úkol průběžně plněn

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

úkol průběžně plněn

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

trvá úkol z odst. II

předseda KHK ÚK RNDr. Horák požádal o společné jednání komisí nad problémem obnovitelných zdrojů

þ        Usnesení 46/03: zastupování zájmů regionu  v Bruselu

úkol průběžně plněn

zástupci firmy Interel se zúčastnili jednání VV HSR-ÚK dne 24.09.2003 v Ústí nad Labem

þ        Usnesení 47/03: meziresortní komise, hodnotitelská komise
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úkol průběžně plněn

þ        Usnesení 48/03: Globální plán revitalizace SZČ

úkol průběžně plněn

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

úkol průběžně plněn

HSR-ÚK provedla kontrolu plnění usnesení 17. řádného jednání předsednictva ze dne 28.08.2003, schválila jeho znění a
vzala na vědomí jeho plnění.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 50/03 bylo schváleno.

Usnesení 51/03: dopravní obslužnost průmyslových zón

(kontrola plnění usn. č. 37/03)

příloha č.1: Zápis ze společného jednání OKD HSR-ÚK a Komise dopravy ÚK dne 02.09.2003 v Chomutově

 EUROCESTY – studie proveditelnosti „Zajištění dopravní obslužnosti průmyslových zón v ÚK“ – výtah

příloha č.1a): původní návrh poptávkového řízení

I.

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

a)          plnění usnesení č. 37/03 ze dne 19.05.2003,

b)         informaci o průběhu a závěrech setkání společného jednání OKD HSR-ÚK a Komise dopravy ÚK dne 02.09.2003
v Chomutově,

c)          Zápis ze společného jednání OKD HSR-ÚK a Komise dopravy ÚK,

d)         HSRM uvolnila na úhradu studie částku ve výši 500.000,- Kč.

II.

HSR-ÚK projednala závěry a doporučení OK dopravy HSR-ÚK  a na základě diskuse a po vzájemné dohodě

konstatuje

a)         studie potvrdila opodstatněnost a reálnost projektu kolejového propojení měst Most a Žatec v návaznosti na
průmyslovou zónu TRIANGL, a to z hlediska technického, časového a ekonomického,

b)         projekt pozitivně ovlivní rozvoj dopravní obslužnosti regionu.

schvaluje

předběžnou studii proveditelnosti EURO-CESTY – etapa I. - "Zajištění dopravní obslužnosti průmyslových zón v
Ústeckém kraji" (dále jen studie) jako oficiální materiál HSR-ÚK pro jednání s příslušnými představiteli Ústeckého kraje,
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ŘSD a Vlády ČR a zástupci ministerstev.

pověřuje

v souladu se schváleným statutem OKD HSR-ÚK předsedu komise Ing. Milana Dundra zastupováním HSR-ÚK ve věcech
spojených s projektem EURO-CESTY.

ukládá

a)          JUDr. Richardu Falbrovi projednat výše jmenované pověření s představiteli ÚK,

b)         Ing. Milanu Dundrovi informovat o projednávaných skutečnostech VV a předsednictvo a předkládat návrhy a
doporučení k projednání VV a předsednictvu.

Příloha č.1 je nedílnou součástí usnesení

III.

HSR-ÚK projednala informace o připravovaném poptávkovém řízení na dopravce na území Ústeckého kraje a na základě
diskuse a po vzájemné dohodě

konstatuje

a)          dosud navržená kritéria neumožňují komplexní zhodnocení přihlášených účastníků,

b)         připravované řízení není v souladu se zvyklostmi a praxí v zemích Evropské unie (nařízení Evropského parlamentu
a Rady Evropské unie).

ukládá

JUDr. Richardu Falbrovi projednat s představiteli ÚK doplnění navržených kritérií (cena, stáří vozidel a jejich
nízkopodlažnost – příloha č. 1a) o následující kritéria

a)          zohlednění nasazování ekologických vozidel dle limitů EURO s následným systémem finančních sankcí
(penalizací) za jejich nedodržování (v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie o činnosti
členských států týkající se požadavků na veřejnou službu a zadávání smluv v závazku veřejné služby v železniční, silniční a
vnitrozemské vodní dopravě, kapitola II., článek 4a, písm. e),

b)         doložení referencí o dopravci: datum založení, počet zaměstnanců a jejich kvalifikace, platové a další pracovní a
sociální podmínky, počet vozidel, jejich stáří, vybavenost, vývoj nákladovosti v posledních 3 letech, zajištění komfortu a
bezpečnosti zaměstnanců i cestujících (dispečink, zálohy, údržba vozidel, standardy kvality), způsob poskytování
informací pro cestující, služby pro osoby se sníženou pohyblivostí a schopností orientace, stížnosti občanů a způsob
jejich vyřizování, certifikace, schopnost zabezpečení integrace mezi různými dopravními službami, včetně integrace
informací, systému odbavení cestujících, jízdních řádů a integrace mezi různými dopravci. 

Příloha č.1a) je nedílnou součástí usnesení

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 51/03 bylo schváleno.

Usnesení 52/03: meziresortní komise, hodnotitelská komise

(kontrola plnění usn. 47/03)
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příloha č. 2 : tabulka – Veřejné zakázky – hnědouhelné společnosti – aktuální stav

příloha č. 3: seznam společností realizujících rekultivační a projektové práce v regionu SZČ

HSR-ÚK vyslechla informace JUDr. Richarda Falbra, předsedy, místopředsedů Miroslava Tlapáka a Vlastimila Aubrechta
a Ing.Jiřího Šulce, hejtmana ÚK, o průběhu a závěrech 10. jednání meziresortní komise dne 26.09.2003 v Praze a tyto
bere na vědomí.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 52/03 bylo schváleno.

Usnesení 53/03: Globální plán revitalizace – Dodatek č. 2

(kontrola plnění usn. 48/03)

příloha č. 4: přípis JUDr. Falbra předsedovi vlády PhDr. Špidlovi

GPR – Dodatek č. 2 byl rozeslán všem členům HSR-ÚK elektronickou poštou dne 17.09.2003

I.

HSR-ÚK vyslechla informace místopředsedů Vlastimila Aubrechta a Miroslava Tlapáka o průběhu a závěrech jednání
s předsedou vlády Vladimírem Špidlou v neděli 07.09.2003 v Kramářově vile a tyto bere na vědomí.

II.

HSR-ÚK vyslechla informace Ing. Heleny Veverkové, vedoucí řešitelského týmu pro GPR, a bere na vědomí splnění
usnesení č. 48/03 ze dne 28.08.2003.

Elektronická verze GPR – Dodatek č. 2 – návrh do jednání vlády je nedílnou součástí usnesení.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 53/03 bylo schváleno.

Usnesení 54/03: presentace University Jana Evangelisty Purkyně

I.

HSR-ÚK vyslechla presentaci University Jana Evangelisty Purkyně a s potěšením vzala na vědomí výsledky za uplynulé
roky i informace o předpokládaném rozvoji university .

II.

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.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 54/03 bylo schváleno.

Usnesení 55/03: informace o činnosti HSR Ústecka

HSR-ÚK vyslechla informace zástupců HSR Ústecka a s potěšením vzala na vědomí výsledky činnosti rady za uplynulé
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dva roky i informace o prioritách a připravovaných programech pro rok 2004.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 55/03 bylo schváleno.

Usnesení 56/03: MZK MMR –program rozvoje - průmyslové podnikatelské subjekty

příloha č. 5: tabulka z 10.09.2003 – seznam žadatelů a doporučení ministru pro místní rozvoj

zápis z 4. zasedání MZK Regionálního programu podpory rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů v území
NUTS 2 pro Severozápad

I.

HSR-ÚK vyslechla informace Vlastimila Aubrechta, místopředsedy, a Ing. Jitky Hurábová, výkonné tajemnice, o průběhu
a závěrech jednání meziresortní komise MMR pro vyhodnocení žádostí v programu podpory rozvoje průmyslových
podnikatelských subjektů NUTS II a tyto bere na vědomí.

II.

HSR-ÚK projednala předložené informace a doporučení VV HSR-ÚK a na základě diskuse a po vzájemné ukládá JUDr.
Richardu Falbrovi ve spolupráci s Vlastimilem Aubrechtem, místopředsedou a vládním zmocněncem, projednat
s ministrem pro místní rozvoj členství zástupců HSR v meziresortních komisích MMR pro vyhodnocování žádostí
v programech rozvoje pro region NUTS II.

Příloha č. 5 je nedílnou součástí usnesení.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 56/03 bylo schváleno.

Usnesení 57/03: procedurální – jmenování člena komise

HSR-ÚK projednala předložený písemný návrh OK dopravy HSR-ÚK a doporučení VV HSR-ÚK a jmenuje Jiřího Holého,
zaměstnance kanceláře vládního zmocněnce, členem Odborné komise dopravy HSR-ÚK.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 56/03 bylo schváleno.

19. jednání HSR-ÚK se koná ve čtvrtek 06.11.2003v mostě a je jednáním p l e n á r n í m.

V Mostě 09.10.2003

zpracovala: Ing. Jitka Hurábová

přílohy: Ing. Jitka Hurábová

Ing. Václav Rozšafný, Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. 

FNM ČR

MPO ČR
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MMR ČR

Ludmila Holadová, předsedkyně OK ŽPaZ

Blanka Hofmanová, účetní HSR-ÚK
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