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HSR-ÚK
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

434 37 Most, Budovatelů 2830 

22.

U S N E S E N Í

z 20. jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

dne 02.02.2004 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 02.02.2004 v Mostě.

1.          kontrola usnesení

 předkládá Ing. Jitka Hurábová, výkonná tajemnice

usnesení z jednání předsednictva bylo zasláno elektronickou poštou

usnesení z VV bylo rozesláno elektronickou poštou

2.          hodnocení činnosti vládního zmocněnce a jeho kanceláře

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

příloha č. 1: Zhodnocení činnosti a práce zmocněnce vlády pro revitalizaci SZČ

 Rozbor pololetní informace ZV SZČ

3.          dopravní obslužnost v Ústeckém kraji

předkládá OKD HSR-ÚK

příloha č. 2: žádost o doplnění kritérií v poptávkovém řízení na dopravce na území ÚK – dopis ze dne 29.10.2003

 odpověď náměstka hejtmana na dopis JUDr. Falbra ze dne 27.10.2003

4.          různé

4.1 privatizace hnědého uhlí

hlasování: pro 14 proti 0  zdržel se 0

Program jednání byl schválen.
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Usnesení č. 01/04/P: kontrola plnění usnesení

usnesení VV z 20.11.2003 bylo rozesláno elektronickou poštou

usnesení z 19. jednání Předsednictva bylo zasláno elektronickou poštou

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

úkol průběžně plněn

podrobná informace bude předložena do 21. jednání předsednictva

ü         Usnesení 74/02: činnost vládního zmocněnce

úkol splněn

ü         Usnesení 06/03: návrh novely zákona o FNM

úkol splněn

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

úkol splněn

þ        Usnesení 15/03: informace odborné komise 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

ü        Usnesení 33/03: Revitalizace ústeckého hlavního nádraží

úkol se vypouští ze sledování

informace o plnění usnesení: cit. zápis z 26. jednání P- HSRÚ konaného dne 13.01.2004:

„P. Vonka informoval o změně postoje zástupců ČD k projektu, kteří přislíbili zapracovat i podchod s butiky pod drážním
tělesem. P. Ing. arch. Z. Havlík se zúčastnil jednání na investičním odboru Magistrátu města ÚL za přítomnosti zástupce
uvedeného odboru, ČD a SUDOPu. Některé výstupy studie (týkající se kolejového tělesa), kterou zpracovával jeho atelier, budou
zapracovány do projektu SUDOPu v případě, že Město dá SUDOPu podklady do 15.2.2004. Studie se tedy uvádí do života.
Usnesení se vypouští ze sledování.“

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

úkol splněn

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

úkol průběžně plněn
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þ        Usnesení 46/03: zastupování zájmů regionu  v Bruselu

úkol průběžně plněn

þ        Usnesení 51/03: dopravní obslužnost průmyslových zón

úkol trvá

ü         Usnesení 59/03: meziresortní komise MMR

úkol splněn

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

úkol splněn

stanoviska budou předložena do jednání PSE HSR-ÚK, následně s jejími závěry a doporučeními do jednání HSR-ÚK

þ        Usnesení 70/03: meziresortní komise, hodnotitelská komise

úkol trvá

þ        Usnesení 71/03: presentace projektu Revitalizace území Růžodol - Kopisty

úkol průběžně plněn

I.

HSR-ÚK provedla kontrolu plnění usnesení 19. jednání předsednictva, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho
plnění.

II.

HSR-ÚK projednala doporučení VV k předložené žádosti HSRÚ (usn. č. 37/03/P23 HSRÚ) na doplnění usn. 47/03 odst. III.
ze 17. jednání HSR-ÚK dne 28.08.2003 a na základě diskuse a po vzájemné dohodě neschvaluje revokaci usn. 47/03
odst. III.

hlasování: pro 14 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 01/04/P bylo schváleno.

Usnesení č. 02/04/P: zástupci HSR-ÚK v Krajské radě RLZ ÚK

HSR-ÚK projednala doporučení VV předloženým návrhům HSR na zastoupení v KR RLZ a na základě diskuse a po
vzájemné dohodě jmenuje

I.

1. Jaroslava Antoše

2. Bc. Ivanu Košanovou

3. Mgr. Pavla Weisse

za zástupce HSR-ÚK v Krajské radě pro rozvoj lidských zdrojů ÚK.



HSRK

file:///C/Zakázky/HSR-ÚK/_WEB/KOMPLET ZÁLOHA 2016-08-20/hsr-uk/usneseni/22.htm[23.8.2016 11:03:23]

II.

Luďka Veselého

za zástupce HSR-ÚK v Odborném týmu Krajské rady pro rozvoj lidských zdrojů ÚK.

hlasování: pro 14 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 02/04/P bylo schváleno.

Usnesení č. 03/04/P: hodnocení činnosti vládního zmocněnce a jeho kanceláře

(kontrola plnění usn. č. 74/02)

příloha č. 1: Zhodnocení činnosti a práce zmocněnce vlády pro revitalizaci SZČ

 Rozbor pololetní informace ZV SZČ

HSR-ÚK projednala předloženou písemnou informaci o činnosti vládního zmocněnce (VZ) a na základě diskuse a po
vzájemné dohodě

I.

považuje

pololetní informaci za naprosto nedostatečnou ve smyslu usnesení Vlády ČR č. 554/2000, 805/2001, 51/2002, 296/2002

II.

vyslovuje

nespokojenost s prací a výsledky činnosti VZ a jeho kanceláře

III.

vyslovuje

údiv nad přístupem Vlády ČR k hodnocení práce a výsledků činnosti VZ a jeho kanceláře

IV.

žádá

zástupce ČMKOS o projednání výsledků činnosti VZ a jeho kanceláře na jednání RHSD

V.

žádá

Vládu ČR o odvolání Vlastimila Aubrechta z funkce vládního zmocněnce

hlasování: pro 10 proti 1  zdržel se 3

 pro Antoš, Falbr, Farkota, Cháb, Kopecký, Markup, Matějka, Petrák, Slabyhoud, Tlapák.

 proti Aubrecht.
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 zdržel se Horáček, Veverková, Vincenc.

Usnesení 03/04/P bylo schváleno.

Usnesení č. 04/04/P: dopravní obslužnost v Ústeckém kraji

(kontrola plnění usn. č. 51/03)

příloha č. 2: žádost o doplnění kritérií v poptávkovém řízení na dopravce na území ÚK – dopis ze dne 29.10.2003

 odpověď náměstka hejtmana na dopis JUDr. Falbra ze dne 27.10.2003

Komentář:

Þ       Charakteristika základní dopravní obslužnosti: 

Zajištění přiměřené dopravy po všechny dny v týdnu do škol, úřadů, k soudcům, do zdravotnických zařízení poskytující základní
zdravotní péči a do zaměstnání, včetně dopravy zpět.

Þ       Finanční prostředky pro rok 2004 na poskytování základní dopravní obslužnosti:

celkově 448,5 mil. Kč

autobusy 230,9 mil. Kč (maximálně 14,8 milionu km)

osobní drážní doprava 217,6 mil Kč (maximálně 10,3 milionu km)

Þ       Rozsah základní dopravní obslužnosti v kraji pro rok 2004 vypracoval odbor dopravy a byl stanoven vzhledem
k očekávanému zvýšení cen pohonných hmot o vyšší DPH a přihlédnutím k informacím o tom, kolik na její zajištění může
věnovat stát

Þ       10.10.2003 vypsáno vícekriteriální výběrové řízení na zajištění dopravní obslužnosti v kraji,

23.12.2003 oznámeno účastníkům, že je vícekriteriální VŘ zrušeno a o vítězi bude rozhodovat cena

Þ       smlouvu na jeden rok má s KÚ ÚK uzavřen pouze jeden přepravce – DP města Děčína, a.s.

ostatní přepravci – uzavřena smlouva do 31.03.2004

HSR-ÚK projednala informace o průběhu a závěrech jednání OK dopravy HSR-ÚK dne 13.01.2004 k problematice
základní dopravní obslužnosti a na základě diskuse a po vzájemné dohodě

I.

schvaluje

předložené návrhy a doporučení OK dopravy HSR-ÚK k zajištění základní dopravní obslužnosti (ZDO) v ÚK

1)          zachování dopravní obslužnosti dle uzavřených smluvních vztahů v rozsahu roku 2003

2)          v případě nereálnosti bodu 1) respektovat kritéria výzvy – nabídky na zajištění dopravní obslužnosti ÚK
z 10.10.2003 a doporučení hodnotitelské komise jmenované Radou ÚK

3)          zahájení a rozvoj činnosti IDS ÚK, a.s.

4)          prosazovat podporu a rozvoj zejména malých a středních podniků v regionu



HSRK

file:///C/Zakázky/HSR-ÚK/_WEB/KOMPLET ZÁLOHA 2016-08-20/hsr-uk/usneseni/22.htm[23.8.2016 11:03:23]

5)          připravit výběrové řízení na ZDO pro rok 2005 v září 2004 již podle norem EU

II.

ukládá

JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi, ve spolupráci s předsedou OKD projednat výše uvedené s ministrem financí
Bohuslavem Sobotkou a s odpovědnými představiteli ÚK – náměstkem hejtmana Jaroslavem Foldynou, Robertem
Šatníkem, předsedou komise pro dopravu Rady ÚK a odbornými pracovníky KÚ.

hlasování: pro 13 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 04/04/P bylo schváleno.

Usnesení č. 05/04/P: Zabezpečení financování stavby - zkapacitnění rychlostní komunikace I/7

HSR-ÚK projednala informace o průběhu a závěrech jednání OK dopravy HSR-ÚK dne 13.01.2004 k problematice
zkapacitnění rychlostní komunikace I/7 a na základě diskuse a po vzájemné dohodě

I.

podporuje

návrh, aby v rámci podpory rozvoje průmyslové zóny TRIANGLE byla posílena kapitola SFDI Zkapacitnění rychlostní
komunikace I/7. Z důvodů nedostatku finančních prostředků na dostavbu rychlostní komunikace I/7 může dojít
k umrtvení investic vložených do průmyslové zóny.

II.

ukládá

JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi, ve spolupráci s Jiřím Markupem, místopředsedou, projednat výše uvedené
s odpovědnými představiteli ÚK – hejtmanem Ing. Jiřím Šulcem a náměstkem hejtmana Jaroslavem Foldynou.

hlasování: pro 13 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 05/04/P bylo schváleno.

Usnesení č. 06/04/P: usnesení Vlády ČR č. 1074 + P ze dne 29.10.2003

 (kontrola plnění usn. 53/03)

HSR-ÚK vzala na vědomí podrobnou ústní informaci Ing. Heleny Veverkové, vedoucí řešitelského týmu GPR, o časové
posloupnosti přípravy Dodatku č. 2 ke GPR do jednání vlády, o jednáních s tím spojených a o důvodech pro předložení
návrhů již připravených projektů (nikoli studií) k projednání vládě.

hlasování: pro 12 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 06/04/P bylo schváleno.

Usnesení č. 07/04/P privatizace hnědého uhlí

HSR-ÚK po vyslechnutí návrhu Ing. Heleny Veverkové, členky předsednictva,

I.
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žádá

Vládu ČR o předložení podnikatelských záměrů všech tří společností, které prošly výběrovým řízením 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), k jejich posouzení komisí k tomuto účelu zřízenou.

II.

zřizuje

komisi složenou ze zástupců:

Českého báňského úřadu (Prof. Makarius)

R-Princip, s.r.o. ( Ing. Ivan Svoboda)

Ústeckého kraje 

VÚHU, a.s. ( Ing. Václav Valášek)

Odborové organizace SD, a.s. ( Šimon Vohar)

HSR-ÚK ( Ing. Helena Veverková)

III.

ukládá

JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi, seznámit s tímto usnesením předsedu vlády a současně zajistit, aby komise
v nejkratší možné lhůtě posoudila věrohodnost podnikatelských závěrů.

hlasování: pro 12 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 07/04/P bylo schváleno.

Ověřil: JUDr. Richard Falbr, v.r.

 Miroslav Tlapák, v.r.

V Mostě 02.02.2004

zpracovala: Ing. Jitka Hurábová

přílohy: Ing. Jitka Hurábová
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