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HSR-ÚK
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

434 37 Most, Budovatelů 2830 

23.

U S N E S E N Í

z 21. jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

dne 15.03.2004 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 04.03.2004 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.          rozdělení hospodářského výsledku za rok 2003

 předkládá Finanční komise HSR-ÚK

příloha č. 1: informace finanční komise

3.          procedurální otázky

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

příloha č. 2: informace HSRT – usnesení z 30. zasedání HSRT

4.          meziresortní komise, hodnotitelská komise

 předkládá Miroslav Tlapák, místopředseda

5.          různé

5.1 informace z jednání s předsedou vlády Vladimírem Špidlou

 předkládá Miroslav Tlapák, místopředseda

5.2 informace z jednání výkonného výboru
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 předkládá Miroslav Tlapák, místopředseda

5.3 rušení obchodních kanceláří SČE, a.s.

 předkládá Miroslav Tlapák, místopředseda, doplňuje Radek Vonka, místopředseda

hlasování: pro 12 proti 0  zdržel se 0

Program jednání byl schválen.

Usnesení č. 08/04/P: kontrola plnění usnesení

usnesení z VV bylo rozesláno elektronickou poštou

usnesení z jednání Předsednictva bylo zasláno elektronickou poštou

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

úkol průběžně plněn

na žádost zástupců PTM, o.p.s. je kontrola plnění usnesení přesunuta do květnového jednání rady

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

úkol splněn

ü         Usnesení 15/03: informace odborné ŽP a zemědělství

usnesení je vypuštěno ze sledování

ü         Usnesení 25/03: Tyršův most v Litoměřicích

usnesení je vypuštěno ze sledování

Pozn. Tyršův most nezaměňovat se Severozápadním mostem (priorita HSR-ÚK)

þ        Usnesení 32/03: presentace ekologického centra 

úkol průběžně plněn

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

úkol průběžně plněn

þ        Usnesení 51/03: dopravní obslužnost průmyslových zón

úkol trvá

þ        Usnesení 70/03: meziresortní komise, hodnotitelská komise

úkol trvá

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

úkol průběžně plněn
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ü         Usnesení 01/04/P odst. II: kontrola plnění usnesení

úkol splněn

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

úkol splněn

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

úkol průběžně plněn

þ        Usnesení 04/04/P: dopravní obslužnost v Ústeckém kraji

úkol průběžně plněn

þ        Usnesení 05/04/P: zabezpečení financování stavby – zkapacitnění RK I/7

úkol průběžně plněn

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

úkol průběžně plněn

ü         Usnesení 07/04/P: privatizace hnědého uhlí

úkol splněn

HSR-ÚK provedla kontrolu plnění usnesení 20. jednání předsednictva ze dne 02.02.2004, schválila jeho znění a vzala na
vědomí jeho plnění.

Hlasování: pro 12 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 08/04/P bylo schváleno.

Usnesení č. 09/04/P: rozdělení hospodářského výsledku za rok 2003

příloha č. 1: Zápis z jednání FK

 Vývoj hospodaření HSR-ÚK k 31.12.2003

Komentář:

Þ       Náklady: 

rozpočet: 577 598,- Kč  100%

skutečnost: 496 534,- Kč 85,97%

úspora 81 064,- Kč 14,03%

 (dotace ÚP na mzdové prostředky, nízké čerpání- náklady OK, krátkodobý podnájem, cestovné)  

Þ       Příjmy: 
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rozpočet: 483 250,- Kč 

skutečnost: 533 479,- Kč 

překročení 50 229,- Kč 

 (zaplacení ČP HSR-LT ve výši 50 000,- Kč)  

Þ       Hospodářský výsledek

zisk 36 945,- Kč

V souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2004 (usn.69/03) ze dne 08.12.2003 bude převeden vytvořený zisk do
Fondu HSR-ÚK

usnesení:

HSR-ÚK projednala předloženou písemnou zprávu Finanční komise HSR-ÚK ze dne 27.02.2004 a doporučení VV HSR-
ÚK a na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2003 dle
předložené zprávy.

Příloha č. 1 je nedílnou součástí usnesení.

Hlasování: pro 12 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 09/04/P bylo schváleno.

Usnesení č. 10/04/P: procedurální otázky - odstoupení místopředsedy HSR-ÚK

příloha č. 2: informace HSRT – usnesení z 30. zasedání HSRT

I.

HSR-ÚK vyslechla informaci JUDr. Richarda Falbra, předsedy, o předložených závěrech jednání Hospodářské a sociální
rady Teplicka dne 09.02.2004, na kterém odstoupil Vlastimil Aubrecht z funkce místopředsedy HSR-ÚK a HSRT
nominovala do funkce místopředsedy HSR-ÚK Petra Bendu.

II.

HSR-ÚK ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi, svolat v souladu se Statutem čl. 6 odst. 1 písm.c) Radu HSR-ÚK
na měsíc červen 2004.

Hlasování: pro 12 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 10/04/P bylo schváleno.

Usnesení č. 11/04/P: procedurální otázky - kooptace člena rady

I.

HSR-ÚK vyslechla informaci JUDr. Richarda Falbra, předsedy, o předložených závěrech jednání Hospodářské a sociální
rady Teplicka dne 08.12.2003, na kterém byl odvolán Josef Benda z funkce člena HSR-ÚK za HSRT a HSRT navrhuje do
funkce člena HSR-ÚK za HSRT Ing. Roberta Pelíška.

II.
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HSR-ÚK bere na vědomí, že kooptace Ing. Roberta Pelíška proběhne na jednání Rady HSR-ÚK v měsíci červnu.

Hlasování: pro 12 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 11/04/P bylo schváleno.

Usnesení č. 12/04/P: procedurální otázky - jmenování členů komisí

I.

HSR-ÚK projednala předložené návrhy HSR Lounska

jmenuje

°            Ing. Miroslava Kuklu  členem OK pro cestovní ruch a kultura

°            Ing. Jaroslava Kučeru členem OK pro regionální rozvoj a investice

°            Ing. Jana Mikulku členem OK pro pracovní skupina pro energetiku           

II.

HSR-ÚK projednala předložené návrhy HSR Teplicka

odvolává Josefa Bendu z funkce

°            předsedy OK pro cestovní ruch a kulturu

°            člena finanční komise

jmenuje Ing. Roberta Pelíška

°            do funkce předsedy OK pro cestovní ruch a kulturu

°            členem finanční komise

Hlasování: pro 12 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 12/04/P bylo schváleno.

Usnesení č. 13/04/P: meziresortní komise, hodnotitelská komise

( kontrola plnění usn. č. 70/03)

komentář:

řádné 12. zasedání MK dne 10.02.2004 v Praze

Þ       za HSR-ÚK - Miroslav Tlapák

Þ       program jednání:

°      projednávání upraveného návrhu směrnice MK – metodika pro proces odstraňování ekologických škod
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schváleno

°      projednávání dopadů novely zákona č. 171/1991 Sb. (zák.č.480/2003 Sb.) na proces odstraňování ekologických škod

zákon schválen

°      projednávání projektu Lom Chabařovice, severní svahy II – střed – sanace sesuvů, havárie

projekt byl schválen v předložené podobě, projekt je řešen v rámci §50 zák.č.199/94 Sb. – výzva jednomu zájemci

°      návrh postupu předkládání projektů MK pro zahájení v roce 2004 a jejich finanční zabezpečení z prostředků FNM

- hejtman Ing. Jiří Šulc navrhuje, aby oponentem Koncepce zpracované VÚHU, a.s. Most byla za Ústecký kraj
společnost ECOCONSULT Most, s.r.o. ( Ing. Štýs)

°      informace FNM o postupu vyhlašování a hodnocení projektů doporučených MK k realizaci

- financování zakázek - finanční prostředky FNM jsou plánovány pro letošní rok přibližně ve stejné výši jako v roce 2003

°      návrh FNM – dohoda s právnickou osobou (hnědouhelnou těžební společností) o organizačním spolupůsobení v rámci
přípravy a realizace jednotlivých projektů

°      návrh HSR-ÚK na vytvoření seznamu společností realizujících stavební práce v regionu severozápadních Čech

vyjádření FNM – Mgr. Vítek:

- seznam může sloužit při projednávání havárií nebo při zadání zakázky – výzva jednomu zájemci podle 199/94 Sb. (
zakázka do výše 2 mil.)

- pokud takový seznam bude zpracováván, musí obsahovat všechny stavební společnosti ÚK, KVK

°      různé – Pozorka – Mstišov – havarijní stav

Lesy ČR se již podruhé odvolaly proti rozhodnutí stavebního úřadu

Þ       sekretariát HSR-ÚK požádal jednotlivé HSR, aby zaslaly seznam firem, které doporučují za region

Þ       doporučujeme vypracovat seznam firem a předat je spolu s jejich referencemi FNM

neformální setkání členů meziresortní a hodnotitelské komise dne 04.03.2004

Þ       akce hejtmana ÚK Ing. Jiřího Šulce

Þ       neformální setkání v návaznosti na usn. Vlády ČR č. 272/2002 z 18.03.2002 k návrhu čerpání finančních prostředků
k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v ÚK a KVK

Þ       program

°            představení regionu,

°            prohlídka rozpracovaných a dokončených akcí uskutečněných v rámci vl. usn. č. 272/2002

°            diskuse se starosty obcí a představiteli uhelných společností
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usnesení:

I.

HSR-ÚK vyslechla informaci Miroslava Tlapáka o průběhu a závěrech jednání MZK pro „15 mld.“ dne 10.02.2004 a tuto
bere na vědomí.

II.

HSR-ÚK projednala předloženou informaci Miroslava Tlapáka o námitkách FNM k seznamu stavebních firem a na
základě diskuse a po vzájemné dohodě ukládá Ing. Jitce Hurábové, výkonné tajemnici, vypracovat ve spolupráci s HSR
okresů tento seznam a předložit jej spolu s referencemi do jednání VV a následně zástupci HSR-ÚK k projednání v MZK.

III.

HSR-ÚK vyslechla informaci Ing. Heleny Veverkové o průběhu a závěrech neformálního setkání členů meziresortní a
hodnotitelské komise s hejtmanem ÚK, představiteli obcí a zástupci hnědouhelných společností dne 04.03.2004 a tuto
bere na vědomí.

Hlasování: pro 12 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 13/04/P bylo schváleno.

Usnesení č. 14/04/P: informace z jednání s předsedou vlády

HSR-ÚK vyslechla informaci Miroslava Tlapáka, místopředsedy, o průběhu a závěrech jednání s předsedou vlády
Vladimírem Špidlou dne 27.02.2004 a tuto bere na vědomí.

Hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 14/04/P bylo schváleno.

Usnesení č. 15/04/P: informace z jednání výkonného výboru

usnesení z VV bylo rozesláno elektronickou poštou

HSR-ÚK vyslechla informaci místopředsedů HSR-ÚK o průběhu a závěrech jednání výkonného výboru dne 04.03.2004 a
tuto bere na vědomí.

Hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 15/04/P bylo schváleno.

Usnesení č. 16/04/P rušení obchodních kanceláří

příloha č. 3: podnět ZO OSE SČE, a.s. k projednání v RROS ČMKOS Ústeckého kraje

I.

HSR-ÚK projednala předložený písemný podnět ZO OSE SČE k rušení dalších obchodních kanceláří SČE, a.s.
v Ústeckém kraji a vyslechla komentář místopředsedů HSR-ÚK Miroslava Tlapáka a Radka Vonky k dané problematice.

II.

HSR-ÚK
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nesouhlasí

se záměrem SČE, a.s. uzavření obchodních kanceláří v Rumburku, Žatci, Litoměřicích a Mostě a jejich přesunutím do
Děčína, Loun a Ústí nad Labem

ukládá

Robertu Kopeckému, místopředsedovi HSR-ÚK, projednat se statutárními představiteli firmy SČE, a.s. výše uvedené
závěry k rušení obchodních kanceláří a výsledky jednání předložit do schůze výkonného výboru a předsednictva HSR-
ÚK.

Hlasování: pro 11 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 16/04/P bylo schváleno.

Ověřil: Ing. Helena Veverková, v.r.

 Miroslav Tlapák, v.r.

V Mostě 15.03..2004

zpracovala: Ing. Jitka Hurábová

přílohy: Blanka Hofmanová, účetní

 HSRT
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