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HSR-ÚK
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

434 37 Most, Budovatelů 2830 

20.

U S N E S E N Í

ze společného jednání Rady a Předsednictva Hospodářské a sociální rady kraje

dne 06.11.2003 v Mostě 

Zasedání zahájil a řídil místopředseda HSR-ÚK Miroslav Tlapák

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

Program společného jednání:

Program byl projednán a schválen Výkonným výborem HSR-ÚK dne 23.10.2003 v Mostě.

Usnesení VV bylo rozesláno členům HSR-ÚK elektronickou poštou

1.              kontrola usnesení

Ing. Jitka Hurábová, výkonná tajemnice

usnesení z 18. jednání předsednictva bylo zasláno elektronickou poštou

2.              procedurální otázky

Miroslav Tlapák, místopředseda

příloha č. 1: statut

2.1 dovolba místopředsedů

2.2 kooptace za člena předsednictva

2.3 jmenování garantů a členů OK

3.              předběžný zájem o realizaci projektů s podporou strukturálních fondů EU

Miroslav Tlapák, místopředseda

4.              meziresortní komise, hodnotitelská komise

Miroslav Tlapák, místopředseda

5.              různé

5.1 informace z rozšířeného výjezdního zasedání OK ŽPaZ dne 22.10.2003

Luboš Hora, místopředseda OK ŽPaZ
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hlasování: pro 15 proti 0  zdržel se 0

Program jednání byl schválen 

Usnesení 58/03: kontrola plnění usnesení

usnesení ze 18. jednání bylo zasláno elektronickou poštou

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

úkol průběžně plněn

10.10.2003 proběhlo jednání Správní rady o.p.s. PTM, Helena Přibíková byla na vlastní žádost uvolněna z funkce ředitelky
společnosti, SR jmenovala od 01.11.2003 Františka Pavla ředitelem a Ing. Janu Kružíkovou zástupkyní ředitele, do 21.11.2003
bude předložen návrh realizačního projektu pro závěr roku 2003 a rok 2004 (včetně finančního rozpočtu)

þ        Usnesení 50/02: průmyslová zóna „ Triangl“

úkol průběžně plněn

þ        Usnesení 74/02: činnost vládního zmocněnce

úkol trvá

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

þ        Usnesení 25/03: Tyršův most v Litoměřicích

úkol průběžně plněn

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

úkol splněn

þ        Usnesení 32/03: presentace ekologického centra 

úkol průběžně plněn

þ       Usnesení 33/03: Revitalizace ústeckého hlavního nádraží

úkol průběžně plněn

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

úkol průběžně plněn
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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

KHK ÚK zaslalo stanovisko k provozování větrných elektráren v kraji, po projednání ve VV bylo uloženo místopředsedům toto
projednat ve svých radách a závěry předložit do jednání VV

þ        Usnesení 46/03: zastupování zájmů regionu  v Bruselu

úkol průběžně plněn

þ        Usnesení 51/03: dopravní obslužnost průmyslových zón

úkol trvá

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

úkol trvá z odst. II

Předsednictvo HSR-ÚK provedlo kontrolu plnění usnesení 18. řádného jednání předsednictva, schválilo jeho znění a
vzalo na vědomí jeho plnění.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 58/03 bylo schváleno.

Usnesení 59/03: meziresortní komise MMR

Předsednictvo HSR-ÚK projednalo doporučení VV na zastupování HSR-ÚK v meziresortních komisích MMR a na základě
diskuse po vzájemné dohodě schvaluje:

a)   zastupování v MZK MMR pro obce

Václav Vobořil, starosta města Třebenice

náhradník Ing. Jan Juřina, starosta obce Boleboř

b) zastupování v MZK MMR pro cestovní ruch

Gabriela Nekolová, DiS

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 59/03 bylo schváleno.

Usnesení 60/03: projednání stanoviska KHK ÚK k větrným elektrárnám

Předsednictvo HSR-ÚK projednalo doporučení VV a na základě diskuse a po vzájemné dohodě ukládá místopředsedům
projednat ve svých radách stanovisko Představenstva KHK ÚK k provozování větrných elektráren a závěry předložit do
příštího jednání VV.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
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Usnesení č. 60/03 bylo schváleno.

Usnesení 01/03/R: personální změny v HSR Chomutovska, Litoměřicka a Lounska

(kontrola plnění usn. 27/03 a 36/03)

I.

Rada HSR-ÚK vyslechla informaci Ing. Jana Chába o průběhu a závěrech jednání valné hromady Hospodářské a
sociální rady Chomutovska a o personálních změnách v orgánech HSRCH a tyto bere na vědomí.

Rada HSR-ÚK vyslechla informaci Jiřího Markupa o průběhu a závěrech jednání Výkonného výboru Hospodářské a
sociální rady Lounska a o personálních změnách v orgánech HSRL a tyto bere na vědomí.

II.

Rada HSR-ÚK bere na vědomí odstoupení Josefa Vejvody z funkce místopředsedy HSR-ÚK a rezignaci na všechny své
funkce v radě.

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

Rada HSR-ÚK bere na vědomí odstoupení RNDr. Ivana Havlíčka z funkce místopředsedy HSR-ÚK a rezignaci na
všechny své funkce v radě.

Rada HSR-ÚK vyslovuje poděkování RNDr. Ivanu Havlíčkovi za jeho činnost v HSR-ÚK, přeje mu hodně zdraví a věří, že
bude nadále spolupracovat s hospodářskými a sociálními radami.

hlasování: pro 19 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 01/03/P bylo schváleno.

Usnesení 02/03/R: návrhy na místopředsedy

Rada HSR-ÚK předkládá předsednictvu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) Statutu návrhy na místopředsedy HSR-ÚK:

a) Ing. Jan Cháb

b) Robert Kopecký

c) Jiří Markup

hlasování: pro 18 proti 0  zdržel se 1

návrhy byly schválen

Usnesení 61/03: volba místopředsedů

Předsednictvo HSR-ÚK na základě předložených návrhů Rady HSR-ÚK v souladu se Statutem čl. 6 odst. 2 volí:

a) Ing. Jana Chába, místopředsedou HSR-ÚK

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 1

zvolen
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b) Roberta Kopeckého, místopředsedou HSR-ÚK

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 2

zvolen

c) Jiřího Markupa, místopředsedou HSR-ÚK

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 2

zvolen

Usnesení 62/03: kooptace člena předsednictva

Předsednictvo HSR-ÚK projednalo předložené návrhy HSR Chomutovska

bere vědomí

rezignaci Ing. Jana Chába na členství v předsednictvu s tím, že zůstává místopředsedou HSR-ÚK,

kooptuje

Jiřího Slabyhouda na návrh HSRCH za člena předsednictva HSR-ÚK.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 62/03 bylo schváleno.

Usnesení 63/03: procedurální – jmenování garantů a členů komisí

I.

Předsednictvo HSR-ÚK na základě personálních změn v předsednictvu HSR-ÚK

jmenuje

°            Roberta Kopeckého garantem Odborné komise pro životní prostředí a zemědělství

°            Jiřího Slabyhouda garantem Odborné komise pro hospodářství a bydlení

II.

Předsednictvo HSR-ÚK projednalo předložené návrhy HSR Litoměřicka

jmenuje

°            Ing. Otakara Šaška členem OK pro životní prostředí a zemědělství

°            Ing. Václava Vobořila    členem OK pro cestovní ruch a kulturu

°            PhDr. Bulasovou  členkou OK pro hospodaření a bydlení           

°            Ing. Josefa Matějku členem OK dopravy

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
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Usnesení č. 63/03 bylo schváleno.

Usnesení 64/03: předběžný zájem o realizaci projektů s podporou SF EU

 (kontrola plnění usn. č. 46/03)

Předsednictvo HSR-ÚK vyslechlo informace Miroslava Tlapáka, místopředsedy, a bere na vědomí:

a)          dotazníky předběžného zájmu o realizaci projektů s podporou strukturálních fondů EU byly vyplněny a odeslány
dne 20.10.2003 na MMR,

b)         projektové záměry vycházely z předložených priorit GPR – Dodatek č.2.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 64/03 bylo schváleno.

Usnesení 65/03: meziresortní komise, hodnotitelská komise

(kontrola plnění usn. 52/03)

Předsednictvo HSR-ÚK vyslechlo informace Miroslava Tlapáka, místopředsedy, 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. 65/03 bylo schváleno.

Usnesení 66/03: informace z rozšířeného výjezdního zasedání OK ŽPaZ

I.

Předsednictvo HSR-ÚK vyslechlo informaci o průběhu rozšířeného výjezdního zasedání OK ŽPaZ konaného dne
22.10.2003 a tuto bere na vědomí.

II.

Předsednictvo HSR-ÚK projednalo závěry a doporučení OK ŽPaZ konaného dne 22.10.2003 a schvaluje zařazení
„Projektu revitalizace v území Růžodol – Kopisty“ do prosincového jednání HSR-ÚK.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 66/03 bylo schváleno.

ověřil: Miroslav Tlapák, v.r.

 Ing. Helena Veverková, v.r.

V Mostě 06.11.2003

zpracovala: Ing. Jitka Hurábová
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