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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 29. jednání

 Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

dne 18. 10. 2005 v Ústí nad Labem 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:

1.      Kontrola plnění usnesení (příloha č. 1)

 předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice

2.      Informace z jednání Sněmu HSRM

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

3.      Státní program rozvoje regionu Severozápad (příloha č. 2)

 předkládá Jiří Holý, kancelář vládního zmocněnce

4.      Informace z jednání Mezirezortní komise

 předkládá Miroslav Tlapák, člen komise

5.      Návrh Dodatku ke Smlouvě o vzájemné spolupráci s Ústeckým krajem (příloha č. 3)

 předkládá Miroslav Tlapák, místopředseda

6.      Strategie další činnosti HSR-ÚK

 předkládá Miroslav Tlapák, místopředseda

7.      Činnost odborných komisí HSR-ÚK

 předkládá JUDr. Richard Falbr , předseda

7.1. Stálá finanční komise (příloha č. 4)

7.2. Stálá komise pro životní prostředí
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7.3. Zabezpečení činnosti odborných komisí pro rok 2006 (příloha č. 5)

8.      Různé

8.1. Doporučení Stálé komise dopravy – vyhodnocení Memoranda (příloha č. 6)

 předkládá Ing. Josef Matějka, člen Stálé komise dopravy

8.2. Jednání Rady ředitelů Úřadů práce Ústeckého kraje

 předkládá JUDr. Prokop Sýkora, ředitel Úřadu práce Chomutov

8.3. Implementace Evropského sociálního fondu

 předkládá JUDr. Jana Šmejcová, ředitelka Úřadu práce Most

ZÁVĚR

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0  

Program jednání byl schválen 

K bodu 1: Kontrola plnění usnesení

ü     Usnesení 37/05/P: Kontrola plnění usnesení

úkol splněn

ü     Usnesení 38/05/P: Stanovisko Výkonného výboru k problematice těžby hnědého uhlí za hranicemi územních
ekologických limitů

úkol splněn

ü     Usnesení 39/05/P: Informace ze setkání zástupců Parlamentu ČR zvolených za Ústecký kraj k zákonu 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny

úkol splněn

ü     Usnesení 40/05/P: Návrh úpravy rozpočtu HSR-ÚK na rok 2005

úkol trvá (návrh rozpočtu na rok 2006 bude předložen na prosincovém jednání předsednictva HSR-ÚK)

ü     Usnesení 41/05/P: Strategie další činnosti HSR-ÚK

úkol splněn, zařazeno jako samostatný bod programu

ü     Usnesení 42/05/P: Činnost odborných komisí HSR-ÚK

úkol splněn, zařazeno jako samostatný bod programu

ü     Usnesení 43/05/P: Spolupráce s firmou Interel, s.r.o.

úkol splněn (na základě připomínek a návrhů k činnosti firmy Interel, s.r.o., které sekretariát HSR-ÚK obdržel od jednotlivých
HSR okresů a jejich členů rozhodl Výkonný výbor HSR-ÚK na svém jednání dne 19.09.2005 neprodlužovat smlouvu s fy Interel,
s.r.o. na další období. P. Firlovi bylo 22.09.2005 zasláno písemné rozhodnutí (usnesení 64/05/VV) VV HSR-ÚK. VV HSR-ÚK
doporučuje zájemcům o spolupráci s fy Interel, s.r.o. pokračovat na základě bilaterálních smluv.)
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ü     Usnesení 44/05/P: Informace o projektu „BROÚK“

úkol splněn

ü     Usnesení 45/05/P: Informace HSR okresu Děčín

úkol splněn (Smlouva o součinnosti byla podepsána 29.09.2005)

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

úkol splněn (07.09.2005 byl zaslán společnosti Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice dopis s vyjádřením podpory pro
výstavbu zdroje na výrobu bioetanolu)

ü     Usnesení 47/05/P: Změna jmenování místopředsedy HSR-ÚK

úkol splněn

K bodu 1: Usnesení 48/05/P: Kontrola plnění usnesení

HSR-ÚK provedla kontrolu plnění usnesení z 28. řádného jednání HSR-ÚK ze dne 30. 08. 2005 a schválila jeho plnění.

Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se 0

Usnesení 48/05/P bylo schváleno

K bodu 2: Informace z jednání Sněmu HSRM

Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí informaci o doplnění členů předsednictva HSRM. Novým členem předsednictva byl zvolen Luboš
Měkota, Mostecká uhelná a.s. (za odstupujícího Ing. Antonína Koláčka) a Ing. Bořek Valvoda, Magistrát města Mostu (za
Miroslava Tlapáka, ukončení členství k 15.2.2005)

b)      bere na vědomí informaci o volbě nového předsedy, místopředsedy (statutárního zástupce) a místopředsedy.
Novým předsedou byla zvolena Ing. Helena Veverková, statutárním zástupcem Ing. Vladimír Bártl a místopředsedou
Petr Červenka.

JUDr. Falbr přednesl informaci a žádost vládního zmocněnce V. Aubrechta o podporu k předkládané Novele zákona
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Předsednictvo HSR-ÚK přijalo

Usnesení 49/05/P: Novela zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí informaci Vlastimila Aubrechta, vládního zmocněnce pro severozápadní Čechy, ze zasedání Sněmu
Hospodářské a sociální rady Mostecka dne 17. 10. 2005 o problematice novely zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny

b)      vyslovuje podporu poslancům v této aktivitě

Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se 0
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Usnesení 49/05/P bylo schváleno

Dále byla na Sněmu HSRM otevřena otázka problematiky územních ekologických limitů. Předsednictvo HSRM žádá
HSR-ÚK, aby opět pozvala ministra životního prostředí p. Ambrozka a ministra průmyslu a obchodu p. Urbana k jednání
k problematice Územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí.

Usnesení 50/05/P: Územní ekologické limity – pozvání ministra Ambrozka a ministra Urbana na jednání předsednictva
HSR-ÚK

Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí předloženou informaci k problematice Územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí

b)      ukládá JUDr. Falbrovi pozvat ministra Ambrozka a  ministra Urbana na nejbližší jednání předsednictva HSR-ÚK

Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se 0

Usnesení 50/05/P bylo schváleno

K bodu 3: Usnesení 51/05/P: Státní program rozvoje regionu Severozápad

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí předložené informace o Státním programu rozvoje regionu Severozápad

b)      bere na vědomí Projektový list k předkládání projektů

c)       žádá HSR okresů, aby své projekty předkládali na Projektovém listu (Projektový list je nedílnou součástí tohoto
usnesení)

d)      žádá vládního zmocněnce V. Aubrechta, aby provedl aktualizaci stavu na průmyslových zónách v severočeském
kraji

e)      žádá JUDr. Falbra, aby požádal ing. Šulce o informaci o stavu průmyslových zón v kraji

Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se 0

Usnesení 51/05/P bylo schváleno

K bodu 4: Informace z jednání Mezirezortní komise

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí informaci o průběhu a závěrech z jednání Mezirezortní komise ze den 07.10.2005

Mezirezortní komise má nového předsedu, stal se jím Ing. Jiří Bis (nový náměstek ministra Urbana). Komise na
posledním jednání schválila pokyny pro žadatele (uhelné společnosti a obce 3. typu). Byla odsouhlasena směrnice,
která stanoví postupy předkládání projektů. Projekty, které nebudou v souladu s pokyny a směrnicí, nebudou
projednávány. Mezirezortní komise zrušila stop stav předkládání projektů. Projekty je možné předkládat na MPO do
30.11.2005. Projekty, které budou předloženy do konce listopadu nebo projekty, které ještě nebyly projednány se budou
projednávat na prosincovém jednání. Na příštím jednání MZK budou projednána kritéria hodnocení nabídek
(vícekriteriální soutěž), předloží p. Aubrecht. Do konce roku 2005 bude uplatňována pouze jednokriteriální soutěž.
13.07.2005 byla schválena 3. tranže ve výši 3 mld. Kč (dosud již bylo uvolněno 7,5 mld. Kč). Nyní je již 2,5 mld. Kč
blokováno na projekty, které MZK již projednala.
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K bodu 5: Usnesení 52/05/P: Návrh Dodatku ke Smlouvě o vzájemné spolupráci s Ústeckým krajem

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       žádá členy HSR-ÚK o případné připomínky k návrhu Dodatku a jejich zaslání do 21.10.2005

b)      ukládá místopředsedovi HSR-ÚK M. Tlapákovi předložit návrh úpravy Smlouvy hejtmanovi ÚK J. Šulcovi

c)       pověřuje předsedu HSR-ÚK R. Falbra podpisem aktualizace Smlouvy o vzájemné spolupráci

Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se 0

Usnesení 52/05/P bylo schváleno

K bodu 6: Usnesení 53/05/P: Strategie další činnosti HSR-ÚK

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí závěry a doporučení z prvního jednání skupiny pro vypracování návrhu koncepce a strategie další
činnosti HSR-ÚK 

b)      považuje priority a cíle HSR-ÚK obsažené zejména ve Statutu HSR-ÚK a v programech ÚK a GPR za dostačující a
aktuální

c)       v rámci Smlouvy o vzájemné spolupráci s ÚK doporučuje zastoupení HSR-ÚK ve Výboru pro regionální rozvoj ÚK
ředitelkou Úřadu práce v Mostě JUDr. Janou Šmejcovou

d)      pověřuje Výkonný výbor HSR-ÚK koordinací s Krajským informačním střediskem Agrární komory se sídlem v Mostě

Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se 0

Usnesení 53/05/P bylo schváleno

K bodu 7: Činnost odborných komisí HSR-ÚK

K bodu 7.1.: Usnesení 54/05/P: Stálá finanční komise

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí ukončení působení ing. Petráka ve funkci předsedy Stálé finanční komise HSR-ÚK

b)      vyslovuje poděkování ing. Petrákovi za jeho činnost a spolupráci ve funkci předsedy Finanční komise HSR-ÚK

c)       žádá předsedy HSR okresů o předložení návrhu na funkci předsedy Stálé finanční komise HSR-ÚK do příštího
jednání předsednictva HSR-ÚK

d)      ukládá předsedovi HSR-ÚK zabezpečit volbu předsedy Stálé finanční komise HSR-ÚK

Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se 0

Usnesení 54/05/P bylo schváleno

K bodu 7.2.: Usnesení 55/05/P: Stálá komise pro životní prostředí

Předsednictvo HSR-ÚK
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a) bere na vědomí navržené kandidáty do Stálé komise pro životní prostředí. Prvním kandidátem, kterého navrhla
Stálá komise pro zemědělství a venkov je pan Luboš Hora (EKODENDRA Bílina). Druhým kandidátem, kterého navrhla
HSR Ústecka je paní ing. Alexandra Vrbová (AQUATEST Ústí n/L)

b)      žádá Stálou komisi pro životní prostředí o projednání a předložení návrhu na funkci předsedy této komise na
příštím jednání HSR-ÚK

Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se 0

Usnesení 55/05/P bylo schváleno

K bodu 7.3.: Usnesení 56/05/P: Zabezpečení činnosti odborných komisí pro rok 2006

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí předložené návrhy plánu činnosti pro rok 2006 Stálé komise dopravy a Stálé komise pro
zemědělství a venkov

b)      bere na vědomí návrh předsedkyně Stálé komise pro zemědělství a venkov pí Holadové doplnit členy Stálé komise
pro zemědělství a venkov o starosty obcí

Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se 0

Usnesení 56/05/P bylo schváleno

K bodu 8: Různé

K bodu 8.1.: Usnesení 57/05/P: Doporučení Stálé komise dopravy – vyhodnocení Memoranda

Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí doporučení Stálé komise dopravy vyvolat jednání s vedením Ústeckého kraje a s odborem
Krajského úřadu Ústeckého kraje, jehož předmětem bude vyhodnocení Memoranda o budování integrovaného systému
železniční osobní dopravy, linkové autobusové dopravy a městské hromadné dopravy na území Ústeckého kraje
uzavřeného dne 1. 7. 2002

b)      ukládá ing. Matějkovi, členovi Stálé komise dopravy vyvolat jednání s pí Jelačičovou, vedoucí odboru dopravy a
silničního hospodářství Krajského úřadu ÚK, k vyhodnocení situace Memoranda

c)       ukládá ing. Matějkovi předložit informaci k této záležitosti na příštím jednání předsednictva HSR-ÚK

Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se 0

Usnesení 57/05/P bylo schváleno

K bodu 8.2.: Usnesení 58/05/P: Jednání Rady ředitelů Úřadů práce Ústeckého kraje

Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí předloženou informaci z jednání Rady ředitelů Úřadů práce Ústeckého kraje

b)      pověřuje místopředsedu HSR-ÚK ing. Chába koordinátorem za HSR-ÚK na jednáních Rady ředitelů Úřadů práce
Ústeckého kraje

Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se 0
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Usnesení 58/05/P bylo schváleno

K bodu 8.3.: Implementace Evropského sociálního fondu

Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí předloženou informaci o Evropském sociálním fondu

b) žádá JUDr. Šmejcovou, aby na příštím jednání předsednictva HSR-ÚK předložila návrhy vedoucí ke snížení
nezaměstnanosti v Ústeckém kraji

Most 20. 10. 2005

Zapsala: Miroslava Jandeková

Ověřil: Miroslav Tlapák

 JUDr. Richard Falbr
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