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HSR-ÚK
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

434 37 Most, Budovatelů 2830 

21.

U S N E S E N Í

z 19. jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

dne 08.12.2003 v Mostě 

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

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

Program jednání:

Program byl projednán a schválen Výkonným výborem HSR-ÚK dne 20.11.2003 v Mostě.

Usnesení VV bylo rozesláno členům HSR-ÚK elektronickou poštou

1.              kontrola usnesení

předkládá Ing. Jitka Hurábová, výkonná tajemnice

usnesení ze společného jednání rady a předsednictva bylo zasláno elektronickou poštou

usnesení z VV bylo rozesláno elektronickou poštou

2.          procedurální otázky

předkládá Jiří Markup, místopředseda

3.          návrh rozpočtu HSR-ÚK pro rok 2004

předkládá Ing. Milan Petrák, předseda Finanční komise HSR-ÚK

příloha č. 1: návrh rozpočtu pro rok 2004

 zápis ze 14. jednání Finanční komise HSR-ÚK

4.          meziresortní komise, hodnotitelská komise

předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

5.          presentace projektu Revitalizace území Růžodol – Kopisty v návaznosti na jezero Most

předkládá OK ŽPaZ HSR-ÚK

6.          různé
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hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

Program jednání byl schválen.

Usnesení 67/03: kontrola plnění usnesení

usnesení z VV bylo rozesláno elektronickou poštou

usnesení ze společného jednání Rady a Předsednictva bylo zasláno elektronickou poštou

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

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

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

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

úkol průběžně plněn

þ        Usnesení 46/03: zastupování zájmů regionu  v Bruselu

úkol průběžně plněn

þ        Usnesení 51/03: dopravní obslužnost průmyslových zón
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úkol trvá

þ        Usnesení 59/03: meziresortní komise MMR

úkol průběžně plněn

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

úkol trvá

stanoviska jednotlivých HSR budou předloženy do lednového jednání HSR-ÚK

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

splněno

þ        Usnesení 65/03: meziresortní komise, hodnotitelská komise

úkol trvá

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

úkol průběžně plněn

HSR-ÚK provedla kontrolu plnění usnesení společného jednání rady a předsednictva, schválila jeho znění a vzala na
vědomí jeho plnění.

hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 67/03 bylo schváleno.

Usnesení 68/03: procedurální otázky

HSR-ÚK projednala předložené návrhy HSR Lounska

bere vědomí

rezignaci Jiřího Markupa na členství v předsednictvu s tím, že zůstává místopředsedou HSR-ÚK,

bere vědomí

rezignaci Jaroslava Hladkého na členství v předsednictvu HSR-ÚK,

kooptuje

Ing. Jiřího Farkotu na návrh HSRL za člena předsednictva HSR-ÚK,

Jaroslava Antoše na návrh HSRL za člena předsednictva HSR-ÚK.

hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 68/03 bylo schváleno.

Usnesení 69/03: návrh rozpočtu HSR-ÚK pro rok 2004

příloha č. 1: návrh rozpočtu pro rok 2004
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 zápis ze 14. jednání Finanční komise HSR-ÚK

HSR-ÚK projednala předložený návrh rozpočtu HSR-ÚK pro rok 2004 a na základě doporučení VV a po vzájemné
dohodě schvaluje předložený návrh rozpočtu HSR-ÚK pro rok 2004.

Rozbor a příloha č. 2 jsou nedílnou součástí usnesení.

rozbor:

Æ         celkové rozpočtované náklady pro rok 2004 709 405 Kč

Æ         příjmová část rozpočtu  579 900 Kč

členské příspěvky v nezměněné výši 96 650 Kč

Æ         schodek rozpočtu 129 505 Kč

krytí schodku:

Fond HSR-ÚK z roku 2002 ve výši 68 620 Kč

očekávaný přebytek roku 2003 ve výši 61 000 Kč

Æ        rozpočet je proti roku 2003 zvýšen o 131 807 Kč

důvody zvýšení: 

o       zvýšení daňové zátěže DPH v položkách krátkodobý pronájem, tel.poplatky, zpracování dat na internet, úklid
pronajatých prostor, nájemné os.automobilu, reprografické služby

( HSR-ÚK není plátcem DPH, je tedy konečným spotřebitelem nákupů, které budou zvýšeny vlivem změny sazby DPH z 5% na
22%)

o       5% nárůst mezd

o       náklady na zahraniční služební cestu

o       zvýšení nákladů na kancelářské potřeby

Na základě meziročního srovnání skutečných nákladů byly některé nákladové položky sníženy i přesto, že u nich
byla promítnuta zvýšená sazba DPH .

Dále byly na základě úspory jednotlivých odborných komisí HSR-ÚK sníženy náklady na OK .

hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 69/03 bylo schváleno.

Usnesení 70/03: meziresortní komise, hodnotitelská komise

(kontrola plnění usn. 59/03)

HSR-ÚK vyslechla informace Vlastimila Aubrechta, vládního zmocněnce a místopředsedy, a Ing. Zbyška Sochora,
ředitele pro hornictví MPO, o průběhu a závěrech 11. jednání meziresortní komise dne 18.11.2003 v Praze a bere na
vědomí, že VV HSR-ÚK uložil JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi, svolat v měsíci prosinec mimořádné jednání VV
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HSR-ÚK, jehož programem bude hodnocení činnosti meziresortní komise pro tzv. 15 mld..

hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 70/03 bylo schváleno.

Usnesení 71/03: presentace projektu Revitalizace v území Růžodol – Kopisty

(kontrola plnění usn. 66/03)

HSR-ÚK po vyslechnutí presentace projektu „Revitalizace v území Růžodol – Kopisty“ (dále jen projekt )

konstatuje

a)       projekt v plném rozsahu splňuje priority GPR

b)      projekt přesahuje svým významem hranice okresu Most

podporuje

projekt v plném rozsahu

ukládá

a)       JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, předložit projekt odpovědným představitelům Vlády ČR a Ústeckého
kraje,

b)       Ing. Heleně Veverkové, vedoucí řešitelského týmu pro GPR, zařadit projekt do GPR Dodatku pro rok 2004.

žádá

vládního zmocněnce Vlastimila Aubrechta o podporu projektu

hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 71/03 bylo schváleno.

ověřil: JUDr. Richard Falbr, v.r.

 Ing. Helena Veverková, v.r.

V Mostě 29.12.2003

zpracovala: Ing. Jitka Hurábová

přílohy: Blanka Hofmanová

 Ludmila Holadová 

Privatizace hnědouhelných společností

Komentář:

Þ       VV HSR-ÚK přijal dne 04.08.2003 usnesení v následujícím znění:

Usnesení č. 07/03/VV: informace o předložení žádosti o rozšíření MZK o zástupce HSR-ÚK
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(kontrola plnění usn. č. 03/03/VV - per rollam)

příloha č.2 : žádost o rozšíření MZK-HS o zástupce HSR-ÚK

 odpovědi ministrů na žádost

I.

VV HSR-ÚK vyslechl informace JUDr. Richarda Falbra, předsedy, a Miroslava Tlapáka, místopředsedy, o projednávání
žádosti HSR-ÚK o rozšíření meziresortní komise pro koordinaci činnosti poradenských institucí pro vyhodnocení
nabídek předložených ve veřejných výběrových řízeních "Návrh způsobu nakládání s majetkovou účastí státu v
hnědouhelných společnostech " ( dále jen MZK- HS) o zástupce HSR-ÚK a bere na vědomí:

a)       plnění usnesení 03/03/VV ze dne 07.07.2003,

b)      zprávu o nevyhovění žádosti HSR-ÚK o rozšíření MZK- HS o zástupce HSR-ÚK

c)       ustavení MZK-HS a konkrétní zastoupení resortů.

II.

VV HSR-ÚK projednal závěry z jednání Vlády ČR k "Návrhu  způsobu nakládání s majetkovou účastí státu v
hnědouhelných společnostech"  a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       vyslovuje podiv nad rozhodnutím Vlády ČR o prodeji Severočeských dolů Chomutov, a.s., neboť se jedná o
prosperující společnost s většinovými podíly státu a patří mezi největší zaměstnatele ve dvou okresech Ústeckého
kraje,

b)      nesouhlasí s odmítnutím zařazení zástupce HSR-ÚK do meziresortní komise pro koordinaci činnosti poradenských
institucí pro vyhodnocení nabídek předložených ve veřejných výběrových řízeních,

c)       ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi HSR-ÚK a senátorovi, projednat způsob přípravy privatizace SD, a.s. a
rizika z toho vyplývající s poslancem Ing. Josefem Hojdarem, předsedou Hospodářského výboru Parlamentu ČR.

Usnesení bude dáno na vědomí příslušným ministrům a předáno ČTK.

Þ       usnesení bylo předloženo ministru průmyslu a obchodu Urbanovi

Æ         odpověď ministra ze dne 21.08.2003

Æ         usnesení vlády č. 770 z 30.07.2003

Þ       usnesení k privatizaci Severočeských dolů přijaly HSR Teplicka a Chomutovska

návrh usnesení:

HSR-ÚK po vyslechnutí informací o současné situaci v právě probíhajícím výběrovém řízení na prodej státních podílů
v hnědouhelných společnostech a vzhledem k současnému stavu a prošetřování uchazečů na základě diskuse a po
vzájemné dohodě

doporučuje Vládě ČR

pozastavit prodej státních podílů v hnědouhelných společnostech.



HSRK

file:///C/Zakázky/HSR-ÚK/_WEB/KOMPLET ZÁLOHA 2016-08-20/hsr-uk/usneseni/21.htm[23.8.2016 11:03:16]


	Lokální disk
	HSRK


