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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 27. jednání

 Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

dne 23.05.2005 v Mostě od 13,00 hod. 

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

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

Program jednání:

Program byl projednán a odsouhlasen Výkonným výborem HSR-ÚK dne 10.05.2005

Navržený program byl na žádost JUDr. Richarda Falbra doplněn o návrh usnesení k zákonu č. 114/1992 Sb.

o ochraně přírody a krajiny

1.      Informace k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda a Vlastimil Aubrecht, vládní zmocněnec pro SZ Čechy

2.      Kontrola plnění usnesení

 předkládá Miroslav Tlapák, místopředseda

3.      Globální plán revitalizace „Aktualizovaný dodatek č. 2“ – závěr z jednání Plenární schůze RHSD ČR

 předkládá Miroslav Tlapák, místopředseda

4.      Jmenování tajemníka HSR-ÚK

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

5.      Návrh úpravy rozpočtu HSR-ÚK na rok 2005

 předkládá Ing. Milan Petrák, předseda finanční komise

6.      Informace z jednání Mezirezortní komise

 předkládá Miroslav Tlapák, člen komise

7.      Informace z jednání řídícího výboru pro „Státní program rozvoje regionu Severozápad“
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 předkládá Ing. Helena Veverková, členka řídícího výboru

8.      Spolupráce s firmou Interel, s.r.o.

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

9.      Činnost odborných komisí HSR-ÚK

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

10.   Různé

10.1 Návrh HSRM na jmenování Ing. Heleny Veverkové místopředsedkyní HSR-ÚK

   předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

10.2 Strategie další činnosti HSR-ÚK

 předkládá Ing. Helena Veverková, členka předsednictva

10.3 Informace z jednání předsednictva HSR Chomutovska

 předkládá Ing. Jan Cháb, předseda HSRCH

10.4 Možnost poskytování služeb členům HSR

 předkládá Jiří Markup, předseda HSRL

ZÁVĚR

hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0  

Program jednání byl schválen 

Kontrola plnění usnesení

ü     Usnesení 13/05/P: Globální plán revitalizace – Návrh „Aktualizovaného dodatku č. 2“

úkol splněn – GPR projednán Plenární schůzí RHSD ČR

Informace z jednání zařazena jako samostatný bod programu

ü     Usnesení 14/05/P: „Státní program rozvoje regionu Severozápad“ – připomínky a návrhy jednotlivých HSR

Zařazeno jako samostatný bod programu

 (předkládá Ing. Helena Veverková, členka řídícího výboru)

ü     Usnesení 16/05/P: Změna dodavatele účetních služeb

úkol splněn – Smlouva o vedení účetnictví a poskytování odborné pomoci uzavřena mezi HSR-ÚK a s.r.o. AUDIDA dne
01.03.2005

ü     Usnesení 17/05/P: Spolupráce s firmou INTEREL, s.r.o.

úkol splněn – Smlouva o poskytování služeb s.r.o. INTEREL pro HSR-ÚK uzavřena dne 20.04.2005
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Komentář v samostatném bodu programu

 (předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda)

ü     Usnesení 18/05/P: Informace z jednání Mezirezortní komise

úkol splněn – požadavek na uvolnění další tranže 1,5 mld. Kč

Zařazeno jako samostatný bod programu

 (předkládá Miroslav Tlapák, člen komise)

ü     Usnesení 19/05/P: Územně ekologické limity

úkol splněn – Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje bude v návrhu konceptu ÚP VÚC ÚK promítnutá varianta
předložená HSR-ÚK na využití zásob hnědého uhlí vně ekologických limitů. Stanovisko kraje k ekologickým limitům
zaujme Rada ÚK v průběhu měsíce května 2005

ü     Usnesení 22/05/P: Výběrové řízení na funkci tajemníka HSR-ÚK

úkol splněn

Zařazeno jako samostatný bod programu

K bodu 1: Usnesení č. 23/05/P: Informace o zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       žádá zmocněnce vlády pro severozápadní Čechy a poslance Parlamentu ČR Vlastimila Aubrechta, aby pomohl
prosadit novelu zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, která nově upravuje účast občanů ve správních
řízeních

b)      žádá předsedu HSR-ÚK JUDr. Richarda Falbra a zmocněnce pro severozápadní Čechy Vlastimila Aubrechta, aby
v nejbližší době svolali schůzku všech poslanců a senátorů Parlamentu České republiky, kteří byli zvoleni za Ústecký
kraj za účelem získání podpory schválení novely zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, aby byly ochráněny
investice tuzemských i zahraničních investorů a jimi vytvořená pracovní místa

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 23/05/P bylo schváleno

K bodu 2: Usnesení č. 24/05/P: Kontrola plnění usnesení

HSR-ÚK provedla kontrolu plnění usnesení z 26. řádného jednání HSR-ÚK ze dne 05.04.2005 a schválila jeho plnění.

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 24/05/P bylo schváleno

K bodu 3: Usnesení č. 25/05/P: Globální plán revitalizace – „Aktualizovaný dodatek č. 2“ – závěr z jednání Plenární
schůze RHSD ČR

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí závěry z Plenární schůze RHSD ČR ze dne 14.04.2005 s konstatováním, že tyto akceptují
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doporučení předkladatelů GPR – Dodatku č. 2 (HSR-ÚK a HSR Sokolovska)

b)      žádá Vlastimila Aubrechta, aby v rámci působnosti zmocněnce vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací
SZ Čech prosazoval závěry a doporučení RHSD ČR ke GPR – Dodatek č. 2 na jednání vlády 

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 25/05/P bylo schváleno

K bodu 4: Usnesení č. 26/05/P: Jmenování tajemníka HSR-ÚK

Předsednictvo HSR-ÚK

a) jmenuje M. Babákovou tajemnicí HSR-ÚK

b) ukládá předsedovi rozsah pracovní činnosti, ve prospěch HSRM stanovit v popisu pracovní funkce tajemníka HSR-
ÚK

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 26/05/P bylo schváleno

K bodu 5: Usnesení č. 27/05/P: Návrh úpravy rozpočtu HSR-ÚK na rok 2005

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí doporučení Ing. Petráka o provedení revizí stávajících rozpočtů

b)      ukládá p. Tlapákovi připravit návrh na úpravu rozpočtu na rok 2005

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 27/05/P bylo schváleno

K bodu 6: Usnesení č. 28/05/P: Informace z jednání Mezirezortní komise

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí informace o průběhu a závěrech jednání Mezirezortní komise ze dne 28.04.2005

b)      bere na vědomí usnesení vlády ČR o složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných
k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a
karlovarském kraji

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 28/05/P bylo schváleno

K bodu 7: Usnesení č. 29/05/P: Informace z jednání řídícího výboru pro „Státní program rozvoje regionu Severozápad“

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí informace předložené členkou řídícího výboru Ing. Veverkovou o stavu a dalším postupu
projednávání „Státního programu rozvoje regionu Severozápad“

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0
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Usnesení č. 29/05/P bylo schváleno

K bodu 8: Usnesení č. 30/05/P: Spolupráce s firmou Interel, s.r.o.

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí uzavření mandátní smlouvy s firmou Interel, s.r.o.

b)      vyslovuje poděkování Severočeským dolům a.s., HSR Ústecka a Chemopetrolu, a.s. za poskytnutý finanční
příspěvek

c)       bere na vědomí výzvu p. Sodomky k HSR o předložení alespoň 1 projektu, na kterém by HSR s fy Interel
spolupracovali

d)      bere na vědomí předložené materiály od zástupce fy Interel (Přehled plnění mandátní smlouvy, Analýza finančních
zdrojů činnosti HSR-ÚK a Analýza finančních zdrojů EU pro projektové záměry „Aktualizovaného dodatku č. 2 GPR
pánevních oblastí SZ Čech“)

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 30/05/P bylo schváleno

K bodu 9: Usnesení č. 31/05/P: Činnost odborných komisí HSR-ÚK

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       ukládá předsedovi svolat garanty a předsedy odborných komisí k vyhodnocení současného stavu a předložení
návrhu na další činnost odborných komisí s konkrétním vymezením jejich působnosti

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 31/05/P bylo schváleno

K bodu 10.1.: Usnesení č. 32/05/P: Návrh na jmenování Ing. Heleny Veverkové místopředsedkyní HSR-ÚK

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       ukládá předsedovi zařadit doporučení HSRM na jmenování Ing. Veverkové místopředsedkyní HSR-ÚK na nejbližším
jednání Rady HSR-ÚK

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 32/05/P bylo schváleno

K bodu 10.2: Usnesení č. 33/05/P: Strategie další činnosti HSR-ÚK

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       ukládá jednotlivým HSR a HSR-ÚK najmenovat své zástupce do skupiny pro vypracování návrhu koncepce a
strategie další činnosti HSR-ÚK. Návrhy budou předloženy písemně na jednání předsednictva v září 2005

Delegovaní zástupci: Ing. Cháb, Ing. Veverková, p. Tlapák, p. Vonka, JUDr. Šmejcová, pí Holadová, p. Zoser

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 33/05/P bylo schváleno
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K bodu 10.3: Usnesení č. 34/05/P: Informace z jednání předsednictva HSR Chomutovska

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí informaci ing. Chába o změně v předsednictvu HSRCH. Novým místopředsedou se stal p. Miroslav
Tlapák

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 34/05/P bylo schváleno

K bodu 10.4: Usnesení č. 35/05/P: Možnost poskytování služeb členům HSR

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí stanovisko firem, které přednesl p. Markup. Firmy by rády přispívaly většími finančními prostředky,
ale položky by musely být zdanitelné

b)       ukládá komisi legislativní a právní ověřit možnosti poskytování určitých služeb za úhradu

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 35/05/P bylo schváleno

K bodu 10.5: Usnesení č. 36/05/P: Zastupování předsedy HSR-LT

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí požadavek předsedy HSR-LT p. Roberta Kopeckého, který schváleným usnesením 14/01-04/P HSR-
LT ze dne 30.01.2004 pověřuje ing. Josefa Matějku, místopředsedu HSR-LT, k zastupování v rozsahu kompetencí
daných předsedovi HSR-LT

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 36/05/P bylo schváleno

V Mostě 25.5.2005

Zpracovala: Miroslava Babáková

Ověřil: Miroslav Tlapák, v.r.
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