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HSR-ÚK
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

434 37 Most, Budovatelů 2830 

Z Á P I S

z 23. jednání Předsednictva

Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

dne 04.10.2004 v Mostě 

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

K bodu Program Předsednictva:

JUDr. Richard Falbr, předseda, po přivítání přítomných přečetl program Předsednictva a požádal o doplnění programu.
Nikdo z přítomných neměl doplňující návrhy.

JUDr. Falbr nechal o předloženém návrhu programu hlasovat.

Program jednání byl schválen.

K bodu 1. kontrola plnění usnesení

Ing. Jitka Hurábová předložila písemnou zprávu. Všechny úkoly jsou plněny nebo splněny. Podrobnější informace o
plnění usnesení jsou součástí jednotlivých projednávaných bodů programu. Předseda JUDr. Falbr doplnil některé
informace a okomentoval a zdůvodnil plnění úkolů, které mu byly předsednictvem uloženy.

Usn. 38/04/P

K bodu 2. informace JUDr. Richarda Falbra, předsedy

(kontrola plnění usn. č. 29/04P, 35/04/P, 36/04/P, 37/04/P)

JUDr. Richard Falbr, předseda, rozdělil svou informaci na čtyři základní okruhy – 1) dopravní infrastruktura v ÚK, 2)
revitalizace krajiny po těžbě HU, 3) informace z jednání EP, 4) spolupráce s firmou Interel. Přednesl přítomným svůj
záměr svolat na 22.10.2004 setkání zainteresovaných stran v realizaci dostavby rychlostní silnice R/7 s tím, že
předpokládá, že závěry tohoto setkání pomohou uspíšit faktické dokončení R/7 především v návaznosti na dopravní
obslužnost průmyslových zón. K tomuto bodu byla rozvinuta diskuse (pánové Markup, Řáha, Kopecký), která záměr
jednoznačně  podpořila.

V druhé části svého vystoupení informoval JUDr. Richard Falbr, předseda, přítomné o schůzce Vlastimila Aubrechta,
vládního zmocněnce, s premiérem Stanislavem Grossem dne 13.09.2004 a o přípravě podkladů do jednání vlády na
uvolnění další tranše ve výši 1,5 mld. Kč na řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných
společností. Zopakoval, že informace z jednání meziresortní komise jsou stálým bodem jednání jak krajské HSR, tak i
mnohých okresních rad.

Přítomní velmi uvítali věcnou a podrobnou informaci o jednání Evropského parlamentu, činnosti Evropské komise,
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výborů a dalších orgánů EU. JUDr. Falbr zopakoval, že zůstává v regionu a jeho kancelář má stále sídlo v Mostě, v sídle
VÚHU – budově B 4. poschodí.

Dále informoval, že ve spolupráci s firmou Interel navštívil region na tři dny belgický novinář (celkový servis jeho cesty
zajišťovalo Centrum rozvoje turismu), který připravoval článek pro časopis v zemích BENELUXu. Předseda poskytl
novináři interviev o činnosti HSR-ÚK. Konference v Londýně se zúčastnil zástupce rady Ing. Cháb (viz bod 5.1).

Usn. 39/04/P

K bodu 3. Globální plán revitalizace 

(kontrola plnění usn. č. 33/04/P, 34/04/P)

Ing. Helena Veverková, vedoucí řešitelského týmu, okomentovala předloženou písemnou zprávu (je součástí usnesení)
– jednotlivé HSR byly požádány o aktualizaci svých záměrů do GPR dle schválených priorit – 1) revitalizace krajiny
narušení těžbou HU, 2) dopravní infrastruktura, 3) rozvoj zaměstnanosti, 4) rozvoj lidských zdrojů. V nejbližší době
proběhnou schůzky ze zástupci HSR nad jednotlivými projekty.

JUDr. Falbr poděkoval Ing. Veverkové za předloženou informaci a požádal zástupce jednotlivých rad o plnou součinnost
při přípravě GPR.

Usn. 40/04/P

K bodu 4. GPR a Státní program rozvoje regionu Severozápad 

Ing. Helena Veverková, vedoucí řešitelského týmu GPR, velmi stručně okomentovala předloženou podrobnou písemnou
zprávu (je součástí usnesení). Přítomní se shodli na spolupráci s vládním zmocněncem v přípravě tohoto materiálu.
Zastupováním HSR-ÚK v pracovní skupině byla pověřena Ing. Helena Veverková.

Usn. 41/04/P

K bodu 5. informace o činnosti HSR okresů

JUDr. Richard Falbr, předseda, vyzval přítomné zástupce k podání informace.

HSR Ústecka – zprávu předkládala Lenka Šifaldová, tajemnice – nejprve omluvila Ing. Hrušku a Radka Vonku, kteří se
vážných pracovních důvodů nemohli zúčastnit dnešního jednání. Představenstvo se pravidelně (měsíčně) schází
v předem dohodnutých termínech, valná hromada se koná 2x do roka, v roce 2004 přijali 7 nových členů ( do konce
roku předpokládají 10 nových členů), finanční situace je stabilizovaná – pro letošní rok uvolnili 180 tis. Kč do FPP,
výzva byla vyhlášena a v listopadu bude vyhodnocena (poděkovala HSRM za poskytnutí potřebných podkladů pro
tvorbu a čerpání z fondu včetně smlouvy), pro GPR připravili projekty (mj. Mírové náměstí ÚL, Chabařovické jezero),
které předložili Ing. Heleně Veverkové. Spolupracují s UJEP.

HSR Lounska – zprávu předložil Jiří Markup, předseda – informoval o hlavních prioritách rady, které se plně ztotožňují
s prioritami HSR-ÚK – dostavba rychlostní komunikace R/7, dokončení a rozvoj strategické zóny TRIANGLE (velmi
podrobně zdůvodnil proč právě tyto priority), v rámci HSR spolupracují velmi intenzívně s Litoměřickem a Mosteckem.
HSR Lounska se potýká s velkými problémy – jak finančními, tak i s členskou základnou (jednou z nejvyšších položek je
členský příspěvek do HSR-ÚK, který nemohli v letošním roce uhradit). Jiří Markup nazval tuto situaci jako kritickou.
Jako jednu z příčin vidí i skutečnost, že v lounském okrese nepůsobí žádný poslanec, který by radu zaštiťoval, senátor
za Lounsko nemá o spolupráci zájem. Dále informoval, že z vážných pracovních i osobních důvodu odstupuje z funkce
předsedy rady a VV má za úkol do 31.03.2005 najít nového předsedu. Požádal předsednictvo o pomoc a spolupráci.

HSR Teplicka – informaci předkládal Ing. Antonín Vincenc, místopředseda – velmi věcně vystoupení – rada má stejné
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složení členů, pravidelně se scházejí, pro GPR připravili 18 projektů, spolupracují na přípravě Státního programu
rozvoje regionu Severozápad. Podpořen projekt - Průmyslová zóna Safari Radovesice. Také mají vytvořen fond podpory
( především obce si žádají o podporu).

HSR Litoměřicka – zprávu předložila Taťana Kočařová, tajemnice, doplnil Robert Kopecký, předseda – rada se zaměřila
na tři okruhy a) vybudování členské základny, b) naplňování priorit GPR, c) realizace výstavby Severozápadního mostu
v Litoměřicích. Zázemí rady je velmi dobré . Robert Kopecký doplnil – pozvali na jednání ministry Urbana, Paroubka a
Palase. HSR je přínosem pro okres a pomáhá prosazovat zájmy regionu.

HSR Chomutovska – předkládá Ing. Jan Cháb – jeho informace byla velmi rychlá a stručná – rada nemá problémy
finanční spíše koncepční, v současnosti hledají novou podobu a požádal JUDr. Falbra o pomoc a spolupráci (účast na
společném zasedání městských rad Chomutova a Jirkova). Z fondu podpory projektů ( 1,5 mil. Kč) pomáhají financovat
projekty především obcí.

HSR Mostecka – informoval JUDr. Falbr, předseda – HSRM je po Sněmu, na kterém bylo zvoleno 13 ti členné
předsednictvo, místopředsedou a statutárním zástupcem předsedy byla zvolena Ing. Helena Veverková,
místopředsedou Miroslav Tlapák. Sněm stanovil priority pro další období. Stabilní členská základna 44 členů. HSRM má
ve FPP 4 programy – program rozvoje, program pro obce do 7 tis. obyvatel, fond sociálních aktivit a fond dětí a
mládeže. Od počátku bylo uvolněno z fondu cca 17 mil. Kč. HSRM podpořila finančně o.p.s. Podkrušnohorské technické
muzeum. Jedním z úspěšných projektů podporovaných radou je Centrum rozvoje turismu.

Na konci rozpravy se přítomní shodli, že HSR jsou přínosem pro rozvoj regionu.

Usn. 42/04/P

K bodu 5. informace o konferenci v Londýně

Ing. Jan Cháb podrobně okomentoval písemnou zprávu o průběhu a závěrech konference „Regiony ČR“ v Londýně dne
23.09.2004 ( zpráva součástí usnesení). Vyzdvihl profesionalitu a korektnost firmy Interel a konstatoval, že spolupráce
s ní je přínosem pro region, jednotlivé rady i pro členy. Doporučil, aby spolupráce pokračovala i v roce 2005.

Usn. 43/04/P

Na závěr poděkoval JUDr. Richard Falbr přítomným za konstruktivní přístup a jednání ve 12,15 hod. ukončil.

V Mostě dne 04.10.2004

zapsala Ing. Jitka Hurábová, výkonná tajemnice

ověřil: JUDr. Richard Falbr,  předseda
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