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HSR-ÚK
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

Předsednictvo

434 37 Most, Budovatelů 2830

U S N E S E N Í
z 26. jednání

 Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

dne 05.04.2005 v Mostě od 11,00 hod. 

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

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

Program jednání:

 JUDr. Richard Falbr, předseda rady a poslanec EP

 Program byl projednán a odsouhlasen Výkonným výborem HSR-ÚK dne 10.03.2005 a 05.04.2005

1.       Kontrola plnění usnesení

 předkládá Ing. Helena Veverková, členka předsednictva

2.       Návrh „Aktualizovaného dodatku č.2“ Globálního plánu revitalizace pánevních oblastí severozápadních Čech (GPR)  

 předkládá Ing. Helena Veverková, vedoucí skupiny HSR-ÚK pro GPR

3.      Informace z jednání řídícího výboru pro přípravu „Státního programu rozvoje regionu Severozápad“

 předkládá Ing. Helena Veverková, členka řídícího výboru pověřená HSR-ÚK

4.      Zpráva finanční komise

4.1 Hospodaření HSR-ÚK za rok 2004

4.2 Výběr účetní firmy pro vedení účetnictví HSR-ÚK

 předkládá Ing. Petrák, předseda finanční komise

5.       Spolupráce s firmou INTEREL, s.r.o. v roce 2005

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

6. Různé:

6.1   Informace z jednání meziresortní komise
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 (předkládá Miroslav Tlapák, člen MZK) 

6.2     Informace z jednání pracovní skupiny Ústeckého kraje k územně ekologickým limitům těžby (předkládá Miroslav Tlapák, člen
pracovní skupiny)

6.3     Plnění usnesení 09/05/VV: Přípis RNDr. Horáka, předsedy KHK, k seznamu firem pro FNM ČR  

 (předkládá Miroslav Tlapák, místopředseda)

6.4   Plnění usnesení 03/05/P: Informace z jednání HSRM

 (předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda předsednictva HSR-ÚK)

hlasování: pro 9 proti 0  zdržel se 0

Program jednání byl schválen 

K bodu 1 : kontrola plnění usnesení

ü      Usnesení 02/05/P: Návrh „Aktualizovaného dodatku č.2“ Globálního plánu revitalizace pánevních oblastí
severozápadních Čech (GPR)

úkol splněn – viz bod programu 3.0

ü      Usnesení 03/05/P: Informace z jednání HSRM

úkol trvá – viz. bod programu 7.4

ü      Usnesení 04/05/P: Rozpočet pro rok 2005

úkol splněn

ü      Usnesení 05/05/P: Spolupráce s firmou Interel

úkol splněn – viz. bod programu 6.0

ü      Usnesení 06/05/P: Procedurální otázky – zastupování HSR-ÚK ve správní radě PTM o.p.s.

úkol splněn

ü      Usnesení 07/05/P: Procedurální otázky – zastupování v meziresortní komisi

úkol splněn – dopis č.j. 54/10/02/05 – HSR-ÚK, žádost potvrzena dopisem MPO č.j. 7058/05/07200/0100

ü      Usnesení 08/05/P: Procedurální otázky – zastupování v hodnotitelské komisi

úkol splněn – dopis č.j. 53/10/02/05 ze dne 9.2.2005

ü      Usnesení 09/05/P: Procedurální otázky – zastupování v projektovém týmu „BROÚK“

úkol splněn – dopis č.j. 55/10/02/05 ze dne 9.2.2005

ü      Usnesení 10/05/P: Státní program rozvoje regionu Severozápad

úkol splněn
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ü      Usnesení 11/05/P: Petiční výzva „Ne dalším průtahům stavby dálnice D8, Ne výstavbě tunelu Kubačka“

úkol splněn

Usnesení č.12/05/P: 

HSR-ÚK provedla kontrolu plnění usnesení z 25. jednání předsednictva ze dne 09.02.2004, schválila jeho znění a vzala
na vědomí jeho plnění.

Hlasování: pro 9 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č.12/05/P bylo schváleno

K bodu 2 : Usnesení č.13/05/P: Návrh „Aktualizovaného dodatku č.2“ Globálního plánu revitalizace pánevních oblastí
severozápadních Čech (GPR)

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       schvaluje obsah a formu zpracování „Aktualizovaného dodatku č. 2“ GPR pro roky 2005 – 2006 schválenou VV
HSR-ÚK dne 10.03.2005

b)      ukládá Miroslavu Tlapákovi, místopředsedovi HSR-ÚK a Ing. Heleně Veverkové, koordinátorce GPR, projednat
„Aktualizovaný dodatek č. 2“ GPR na zasedání Plenární schůze RHSD ČR dne 14.04.2005

c)      bere na vědomí vyplacení odměny za administrativní zpracování „Aktualizovaného dodatku č. 2“ GPR ve výši 5
000,- Kč., slečně Mirce Babákové.

Hlasování: pro 9 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 13/05/P bylo schváleno

K bodu 3 : Usnesení č.14/05/P: Státní program rozvoje regionu Severozápad

Předsednictvo HSR-ÚK

a) bere na vědomí informaci o průběhu zpracování Státního programu rozvoje regionu Severozápad

b) ukládá člence řídícího výboru Ing. Heleně Veverkové koordinovat zapracování priorit GPR do Státního

programu rozvoje regionu Severozápad

c)       žádá jednotlivé HSR okresů o návrhy a připomínky ke Státnímu programu rozvoje regionu Severozápad do
25.04.2005. 

Hlasování: pro 9  proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 14/05/P bylo schváleno

K bodu 4.1 : Usnesení č.15/05/P: Výsledek hospodaření za rok 2004

Předsednictvo HSR-ÚK

I. bere na vědomí
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a)       výsledek hospodaření HSR-ÚK za rok 2004

II. schvaluje

a)       rozdělení HV roku 2004

Příloha č. 3 je nedílnou součástí Usnesení

Hlasování: pro 9  proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 15/05/P bylo schváleno

K bodu 4.2 : Usnesení č.16/05/P: Změna dodavatele účetních služeb

Předsednictvo HSR-ÚK

I. schvaluje

a)       účetní firmu AUDIDA, s.r.o. se sídlem v budově VÚHU, a.s. , Budovatelů 2830, Most jako zpracovatele účetnictví
HSR-ÚK

II. bere na vědomí informaci o návrhu smlouvy s novou účetní firmou

III. ukládá předsedovi JUDr. R. Falbrovi uzavřít smlouvu s fy AUDIDA, s.r.o. Most

Hlasování: pro 9   proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 16/05/P bylo schváleno

K bodu 5 : Usnesení č.17/05/P: Spolupráce s firmou INTEREL, s.r.o., Praha v roce 2005

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       schvaluje předložený návrh mandátní smlouvy o spolupráci HSR-ÚK s firmou INTEREL, s.r.o. Praha pro rok 2005.

b)      ukládá JUDr. R. Falbrovi, předsedovi, připravit smlouvu k podpisu.

c)       bere na vědomí usnesení č.09/05/P37 z jednání představenstva Hospodářské a sociální rady Ústecka

- představenstvo HSRÚ rozhodlo uvolnit částku 100 000,- kč. a podílet se na financování činnosti firmy INTEREL, s.r.o.
v roce 2005.

d)      bere na vědomí Usnesení č.05/05/P bod I,2) informaci o pověření Ing. Milana Petráka jako osoby přejímající výsledky
práce mandanta.

Hlasování: pro 9 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 17/05/P bylo schváleno

K bodu 6.1 : Usnesení č.18/05/P: Informace z jednání meziresortní komise

Předsednictvo HSR-ÚK

a) bere na vědomí zprávu místopředsedy o průběhu a závěrech jednání meziresortní komise ze dne
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03.03.2005 a 08.03.2005

b)      ukládá zástupci HSR-ÚK prosazovat uvolnění další tranže 1,5 mld. Kč

c)       vyzývá Vládu ČR, aby zabezpečila plnění usnesení k uvolnění 15 mld. Kč. i po zrušení FNM.

Hlasování: pro 9  proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 18/05/P bylo schváleno

K bodu 6.2 : Usnesení č.19/05/P: Informace z jednání pracovní skupiny Ústeckého kraje k územně ekologickým limitům
těžby

Předsednictvo HSR-ÚK

a) bere na vědomí zprávu o postupu prací na zpracování varianty ÚP respektující SEK

b)      ukládá místopředsedovi prosazovat stanovisko HSR-ÚK zpracované ve Studii „Úloha hnědouhelného

hornictví ve struktuře energetických zdrojů ČR z pohledu dlouhodobé perspektivy, včetně vyhodnocení dopadu na
sociálně-ekonomický a územní rozvoj regionu severozápadních Čech“.

Hlasování: pro 9 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 19/05/P bylo schváleno

K bodu 6.3 : Usnesení č.20/05/P: Přípis předsedy KHK RNDr. Horáka k seznamu firem pro FNM ČR

Předsednictvo HSR-ÚK

potvrzuje platnost usnesení č.22/04/P a násl. usn. č. 30/04/P

Hlasování: pro 9 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 20/05/P bylo schváleno

K bodu 6.4 : Usnesení č.21/05/P: Informace z jednání HSRM

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       schvaluje postup a podmínky při výběru tajemníka

ü      složení komise výběrového řízení: Ing. Veverková Helena, Ing. Jan Cháb, Miroslav Tlapák.

ü      tajemník bude mít pracovní smlouvu s HSR-ÚK.

ü      tajemník bude provádět práce pro HSRM a HSR-ÚK na základě smlouvy

ü      sídlo výkonu práce tajemníka bude v Mostě.

ü      výše platu tajemníka bude: 20 000,- Kč. (HM)

b)      ukládá Ing. Heleně Veverkové, člence předsednictva, v nejbližší době vyhlásit výběrové řízení ve spolupráci
s ÚP Most.
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Hlasování: pro 9 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 21/05/P bylo schváleno

V Mostě: 20.4.2005

Zapsala: Moulisová Jindřiška

Ověřil: JUDr. Richard Falbr v.r.

 Tlapák Miroslav v.r.
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