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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 28. jednání

 Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

dne 30.08.2005 v Mostě od 10,00 hod. 

Zasedání zahájil a řídil předseda HSR-ÚK a poslanec evropského parlamentu 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 16.08.2005

Navržený program byl na žádost HSR-LT doplněn o bod Změna jmenování místopředsedy HSR-ÚK

1.      Kontrola plnění usnesení (příloha č. 1)

 předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice

2.      Stanovisko Výkonného výboru k problematice těžby hnědého uhlí za hranicemi územních ekologických limitů (příloha č. 2)

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

3.      Informace z jednání o rychlostní silnici R7 (příloha č. 3)

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

4.      Informace o kause Nemak

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

5.      Informace ze setkání zástupců Parlamentu ČR zvolených za Ústecký kraj k zákonu 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
(příloha č. 4)

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

6.      Návrh úpravy rozpočtu HSR-ÚK na rok 2005

 předkládá Miroslav Tlapák, místopředseda

7.      Strategie další činnosti HSR-ÚK
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 předkládá JUDr. Richard Falbr , předseda

8.      Činnost odborných komisí HSR-ÚK

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

9.      Spolupráce s firmou Interel, s.r.o. (příloha č. 6)

 předkládá Ing. Milan Petrák, koordinátor

10.   Různé

a) Informace o projektu „BROÚK“ (příloha č. 7)

   předkládá Radek Vonka, předseda Pracovního týmu

b) Informace HSR okresu Děčín

 předkládá Ing. Vladimír Špinar, tajemník HSR okresu Děčín

c) Dopis HSR Teplicka – Žádost o podporu při získání investičních pobídek pro Průmyslový lihovar 

 Přestanov a.s. (příloha č. 8)

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

d) Změna jmenování místopředsedy HSR-ÚK

 předkládá Miroslav Tlapák, místopředseda

ZÁVĚR

hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0  

Program jednání byl schválen 

K bodu 1: Kontrola plnění usnesení

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

úkol splněn (13.06.2005 se uskutečnilo setkání zástupců Parlamentu ČR zvolených za ÚK), zařazeno jako samostatný bod
programu

ü     Usnesení 24/05/P: Kontrola plnění usnesení

úkol splněn

ü     Usnesení 25/05/P: Globální plán revitalizace – „Aktualizovaný dodatek č. 2“ – závěry z jednání Plenární schůze
RHSD ČR

úkol splněn

ü     Usnesení 26/05/P: Jmenování tajemníka HSR-ÚK

úkol splněn
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ü     Usnesení 27/05/P: Návrh úpravy rozpočtu HSR-ÚK na rok 2005

úkol splněn, zařazeno jako samostatný bod programu

ü     Usnesení 28/05/P: Informace z jednání Mezirezortní komise

úkol splněn

ü     Usnesení 29/05/P: Informace z jednání řídícího výboru pro „Státní program rozvoje regionu Severozápad“

úkol splněn

ü     Usnesení 30/05/P: Spolupráce s firmou Interel, s.r.o.

úkol splněn

ü     Usnesení 31/05/P: Činnost odborných komisí HSR-ÚK

úkol splněn, zařazeno jako samostatný bod programu

ü     Usnesení 32/05/P: Návrh na jmenování Ing. Heleny Veverkové místopředsedkyní HSR-ÚK

úkol splněn (doporučení na jmenování Ing. Veverkové bude zařazeno na nejbližším jednání Rady HSR-ÚK)

ü     Usnesení 33/05/P: Strategie další činnosti HSR-ÚK

úkol splněn, zařazeno jako samostatný bod programu

ü     Usnesení 34/05/P: Informace z jednání předsednictva HSR Chomutovska

úkol splněn

ü     Usnesení 35/05/P: Možnost poskytování služeb členům HSR

úkol splněn (vyjádření JUDr. Růžka, předsedy Komise legislativní a právní: „V ČR jsou oprávněni poskytovat právní službu za
úhradu výlučně advokáti, sdružení advokátů či advokátní kancelář fungující na principu veřejné obchodní společnosti.
Samozřejmě je možné, abych např. právní službu zájemcům, kteří by se na HSR-ÚK obrátili, poskytoval já jako advokát a
současně bych měl uzavřenou smlouvu o zprostředkování s HSR-ÚK tak, aby se část palmáre touto cestou dostala k rukám
HSR. Žádný jiný způsob, který by byl současně legální, mě nenapadá. Obdobná situace by byla při poskytování právní služby na
základě komisionářské smlouvy. HSR-ÚK by musela se zájemcem o právní službu uzavřít komisionářskou smlouvu a na jejím
základě sjednat poskytnutí právní služby advokátem. Tak by jí zůstávala odměna za komisionářskou činnost.“)

ü     Usnesení 36/05/P: Zastupování předsedy HSR-LT

úkol splněn

K bodu 1: Usnesení 37/05/P: Kontrola plnění usnesení 

HSR-ÚK provedla kontrolu plnění usnesení z 27. řádného jednání HSR-ÚK ze dne 23.05.2005 a schválila jeho plnění.

Hlasování: pro 10  proti 0 zdržel se 0

Usnesení 37/05/P bylo schváleno

K bodu 2: Usnesení 38/05/P: Stanovisko Výkonného výboru k problematice těžby hnědého uhlí za hranicemi územních
ekologických limitů
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JUDr. Falbr považuje Stanovisko VV k dané problematice za nevyvážené, proto předložil Předsednictvu HSR-ÚK návrh
na usnesení ve znění:

I.

Platnost vládních usnesení č. 444/1991 a č. 211/2004 k jedné problematice vytváří podmínky pro nestandardní řešení a
konfliktní situace v regionu. Základním předpokladem pro reálné plnění Státní energetické koncepce je umožnění
přístupu k potřebným vytěžitelným zásobám hnědého uhlí přehodnocením vládního usnesení č. 444/1991 Sb.

II.

Klíčem k řešení situace je odstranění rozporu mezi vládním usnesením č. 444/1991 a č. 211/2004 a dále schválení
územního plánu VÚC Ústeckého kraje.

III.

Dojde-li k rozhodnutí o nepostradatelnosti zásob hnědého uhlí obou lomů ČSA a Bílina a k přehodnocení ekologických
limitů, vytvoří se tím předpoklady pro možnost jednání o povolení těžby dle platné legislativy. Důlní společnostem tím
nevzniká automaticky oprávnění těžit neboť nepřekročitelnou podmínkou pro povolení další těžby je vyřešení střetu
zájmů mezi těžební organizací a fyzickými nebo právnickými osobami, které jsou vlastníky dotčených pozemků a
nemovitostí.

Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       schvaluje předložený návrh na usnesení. Návrh na usnesení byl také předložen Předsednictvu HSRM 29.08.2005,
která toto usnesení podpořila. 

Hlasování: pro 10  proti 0 zdržel se 0

Usnesení 38/05/P bylo schváleno

K bodu 3: Informace z jednání o rychlostí silnici R7

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí informaci z jednání o rychlostní silnici R7. Jednání se konalo 22.8.2005 v Mostě. P. Falbr, p.
Aubrecht a p. Šulc společně podepsali prohlášení účastníků setkání, které p. Falbr osobně předal 29.08. p. Paroubkovi.
Současně účastníci setkání opakovaně a důrazně vyslovují podporu k urychlenému dokončení silnice R7 a vyzývají
vládu, aby začala jednat se soukromým investorem, německou HypoBank, která má o financování silnice zájem.
Účastníci konstatují, že R7 by mohla výrazně pomoci přílivu dalších investorů do průmyslových zón a snížit tak zde
vysokou nezaměstnanost.

K bodu 4: Informace o kause Nemak

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí informaci o kause Nemak. V minulých dnech došlo ke zpochybnění investice fy Nemak. Stavba byla
již zkolaudována a situace se uklidnila. Do ČR přijedou vlivní mexičtí představitelé a budou požadovat od vlády ČR
záruky, abych jejich investice nebyla nadále ohrožována.

K bodu 5: Usnesení 39/05/P: Informace ze setkání zástupců Parlamentu ČR zvolených za Ústecký kraj k zákonu
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
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Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí informaci ze společného setkání zástupců Parlamentu ČR zvolených za Ústecký kraj ze dne 13. 06.
2005. Cílem setkání bylo připravit návrh novely zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

b)      ukládá předsedovi R. Falbrovi sledovat zákonodárný proces. Vláda předložený návrh k zákonu 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny odmítla s tím, že je to v rozporu s vládním prohlášením. Protože jde o poslanecký návrh, bude
sněmovna pokračovat v jeho projednávání.

Hlasování: pro 10  proti 0 zdržel se 0

Usnesení 39/05/P bylo schváleno

K bodu 6: Usnesení 40/05/P: Návrh úpravy rozpočtu HSR-ÚK na rok 2005

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí předloženou informaci o průběžném čerpání rozpočtu na rok 2005. P. Tlapák nedoporučuje do
konce roku již upravovat schválený rozpočet na rok 2005. 

b)      ukládá místopředsedovi HSR-ÚK M. Tlapákovi a tajemnici M. Jandekové předložit návrh rozpočtu HSR-ÚK na rok
2006 na prosincovém jednání Předsednictva HSR-ÚK

c)       žádá HSR okresů, které ještě tak neučinily, uhradit členské příspěvky za rok 2005

Hlasování: pro 10  proti 0 zdržel se 0

Usnesení 40/05/P bylo schváleno

K bodu 7: Usnesení 41/05/P: Strategie další činnosti HSR-ÚK

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       schvaluje složení skupiny pro vypracování návrhu koncepce a strategie další činnosti HSR-ÚK

Do skupiny byli delegováni: Miroslav Tlapák (HSR Ústeckého kraje)

 Ing. Helena Veverková (HSR Mostecka)

 Radek Vonka (HSR Ústecka)

 Ing. Jan Cháb (HSR Chomutovska)

 Jiří Markup (HSR Loun)

 Ing. Ivan Palán (HSR Litoměřicka)

 Petr Benda (HSR Teplic)

 Josef Zoser (HSR okresu Děčín)

 JUDr. Jana Šmejcová (Úřad práce Most)

 Ludmila Holadová (Okresní agrární komora Most)

b)      ukládá předsedovi HSR-ÚK svolat první jednání skupiny do konce měsíce září 2005
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Hlasování: pro 10  proti 0 zdržel se 0

Usnesení 41/05/P bylo schváleno

K bodu 8: Usnesení 42/05/P: Činnost odborných komisí HSR-ÚK

Předsednictvo HSR-ÚK po projednání informace z jednání předsedy HSR-ÚK s předsedy odborných komisí:

a)       ruší Odborné komise: pro cestovní ruch a kulturu

pro regionální rozvoj a investice

pro hospodaření a bydlení

b)      souhlasí s rozlišením komisí na Stálé = pracující a na Komise = pracující ad hoc

c)       souhlasí s rozdělením odborné komise pro životní prostředí a zemědělství na stálou komisi:

-          pro životní prostředí

-          pro zemědělství a venkov

d)      potvrzuje ve funkci předsedy odborné komise: 

pí L. Holadovou Stálá komise pro zemědělství a venkov

 ing. M. Petráka Stálá komise finanční

 ing. M. Dundra Stálá komise dopravní

 p. M. Tlapáka Komise pro energetiku a uhelný průmysl (ad hoc)

 JUDr. J. Růžek Komise legislativní a právní (ad hoc)

 JUDr. J. Šmejcovou Komise pro rozvoj lidských zdrojů (ad hoc)

e)      žádá předsedy HSR o jmenování nebo potvrzení svých zástupců v odborných komisích HSR-ÚK a o návrh na
předsedu Stálé komise pro životní prostředí

f)         ukládá předsedům odborných komisí předložit na jednání Předsednictva HSR-ÚK v měsíci říjnu informaci o
zabezpečení činnosti odborných komisí

g)      žádá jednotlivé komise o pravidelné zasílání zápisů z jednání sekretariátu HSR-ÚK

Hlasování: pro 10  proti 0 zdržel se 0

Usnesení 42/05/P bylo schváleno

K bodu 9: Usnesení 43/05/P: Spolupráce s firmou Interel, s.r.o.

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí předloženou zprávu ing. Petráka o spolupráci s firmou Interel. P. Petrák činnost Interelu zhodnotil
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kladně, firma pracuje v rámci možností odpovědně a pružně. P. Petrák je také ze strany Interelu o její činnosti pravidelně
informován. Práce odpovídá penězům, přínos záleží na „nás“.

P. Falbr se s hodnocením p. Petráka neztotožnil, poukázal zejména na nedostatek spočívající v tom, že se koordinátor
omezuje pouze na opakování toho, co říkají zástupci Interelu. Z tohoto důvodu přijalo Předsednictvo HSR-ÚK usnesení,
kterým ukládá - viz. bod b) 

b)      ukládá jednotlivým HSR okresů zpracovat připomínky a návrhy k činnosti fy Interel nejpozději do 15. 09. 2005, na
základě kterých by se rozhodlo, zda se smlouva s fy Interel prodlouží na další období. Připomínky a konečné rozhodnutí
zazní na jednání Výkonného výboru HSR-ÚK, který se sejde do konce září 2005.

Hlasování: pro 10  proti 0 zdržel se 0

Usnesení 43/05/P bylo schváleno

K bodu 10. a): Usnesení 44/05/P: Informace o projektu „BROÚK“

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       pověřuje projednáním tohoto bodu Výkonný výbor

Hlasování: pro 10  proti 0 zdržel se 0

Usnesení 44/05/P bylo schváleno

K bodu 10. b): Usnesení 45/05/P: Informace HSR okresu Děčín

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí informace předložené tajemníkem a předsedou HSR okresu Děčín. HSR provedla registraci na
Ministerstvu vnitra. Má jmenovaného svého předsedu, předsednictvo, mají stanoveny priority a cíle pro rok 2006.

b)      ukládá předsedovi HSR-ÚK podepsat s HSR okresu Děčín Smlouvu o součinnosti

Hlasování: pro 10  proti 0 zdržel se 0

Usnesení 45/05/P bylo schváleno

K bodu 10. c): Usnesení 46/05/P: Dopis HSR Teplicka – Žádost o podporu při získání investičních pobídek pro
Průmyslový lihovar Přestanov a.s.

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí dopis HSR Teplicka s žádostí o podporu při získání investičních pobídek pro Průmyslový lihovar
Přestanov a.s.

b)      vyslovuje podporu společnosti Vodohospodářské stavby, s.r.o., Křižíkova 2393, 415 99 Teplice pro výstavbu zdroje
na výrobu bioetanolu z pšenice ve vlastním investorství v lokalitě obce Přestanov. Společnost Vodohospodářské
stavby, s.r.o. uplatnila v souladu s příslušným zákonem svou žádost při získání investičních pobídek prostřednictvím
agentury Czech Invest.

Hlasování: pro 8 proti  0 zdržel se 2

Usnesení 46/05/P bylo schváleno

K bodu 10. d): Usnesení 47/05/P: Změna jmenování místopředsedy HSR-ÚK
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Předsednictvo HSR-ÚK

a)       souhlasí se změnou jmenování místopředsedy HSR-ÚK

b)       jmenuje do funkce místopředsedy HSR-ÚK Ing. Josefa Matějku

Hlasování: pro 10  proti 0 zdržel se 0

Usnesení 47/05/P bylo schváleno

Různé:

Vládní zmocněnec Vlastimil Aubrecht informoval Předsednictvo HSR-ÚK o usnesení vlády ČR ze dne 17.08.2005, kterým
vláda schválila Státní program rozvoje regionu Severozápad.

V Mostě 01.09.2005

Zapsala: Miroslava Jandeková

Ověřil: Miroslav Tlapák

 JUDr. Richard Falbr
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