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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 30. jednání

 Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

dne 06. 12. 2005 v Děčíně od 09,00 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:

Na žádost JUDr. Falbra byl v navrženém programu jednání bod 5 (Vyhodnocení Memoranda …) přesunut před bod 2
(Návrh rozpočtu …)

1.      Kontrola plnění usnesení (příloha č. 1)

 předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice

2.      Vyhodnocení Memoranda o budování integrovaného systému dopravy na území Ústeckého kraje

 předkládá Ing. Josef Matějka, člen Stálé komise dopravy

3.      Návrh rozpočtu HSR-ÚK na rok 2006 (příloha č. 2)

 předkládá Miroslav Tlapák, místopředseda

4.      Státní program rozvoje regionu Severozápad

4.1. Projekty do Státního programu rozvoje regionu Severozápad

 předkládá Miroslav Tlapák, místopředseda

4.2. Stav průmyslových zón v severočeském kraji

 předkládá Jiří Holý, kancelář vládního zmocněnce

5.      Činnost odborných komisí HSR-ÚK

5.1. Stálá finanční komise – jmenování nového předsedy

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda
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5.1. Stálá komise pro životní prostředí – předložení návrhu na funkci předsedy

 předkládá Ludmila Holadová, předsedkyně Stálé komise pro zemědělství a venkov

6.      Různé

6.1. Dodatek ke smlouvě o vzájemné spolupráci s Ústeckým krajem (příloha č. 3)

 předkládá Miroslav Tlapák, místopředseda

6.2. Jmenování zástupce HSR-ÚK do Správní rady Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

6.3. Implementace Evropského sociálního fondu

 předkládá JUDr. Jana Šmejcová, ředitelka Úřadu práce Most

ZÁVĚR

hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0  

Program jednání byl schválen 

K bodu 1: Kontrola plnění usnesení

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

úkol splněn, zařazeno jako samostatný bod programu

ü     Usnesení 48/05/P: Kontrola plnění usnesení

úkol splněn

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

úkol splněn (dopis premiérovy Paroubkovi s vyjádřením podpory poslancům v této aktivitě byl odeslán poštou dne 20.10.2005)

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

úkol splněn, informaci o pozvání ministrů předložil JUDr. Falbr

ü     Usnesení 51/05/P: Státní program rozvoje regionu Severozápad

úkol splněn, zařazeno jako samostatný bod programu

ü     Usnesení 52/05/P: Návrh Dodatku ke Smlouvě o vzájemné spolupráci s Ústeckým krajem

úkol trvá (Dodatek ke Smlouvě nebyl zatím podepsán), zařazeno jako samostatný bod programu

ü     Usnesení 53/05/P: Strategie další činnosti HSR-ÚK

úkol splněn

ü     Usnesení 54/05/P: Stálá finanční komise
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úkol trvá, zařazeno jako samostatný bod programu

ü     Usnesení 55/05/P: Stálá komise pro životní prostředí

úkol splněn, zařazeno jako samostatný bod programu

ü     Usnesení 56/05/P: Zabezpečení činnosti odborných komisí pro rok 2006

úkol trvá (v bodě b) – doplnění členů Stálé komise pro zemědělství a venkov o starosty obcí)

ü     Usnesení 57/05/P: Doporučení Stálé komise dopravy – vyhodnocení Memoranda

úkol splněn, zařazeno jako samostatný bod programu

ü     Usnesení 58/05/P: Jednání Rady ředitelů Úřadů práce Ústeckého kraje

úkol splněn

K bodu 1: Usnesení 59/05/P: Kontrola plnění usnesení

HSR-ÚK provedla kontrolu plnění usnesení z 29. řádného jednání HSR-ÚK ze dne 18. 10. 2005 a schválila jeho plnění.

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0

Usnesení 59/05/P bylo schváleno

K bodu 2: Usnesení 60/05/P: Vyhodnocení Memoranda o budování integrovaného systému dopravy na území Ústeckého
kraje

Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí předloženou informaci ing. Matějky ze schůzky s vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Ústí nad
Labem k naplňování Memoranda.

KÚ vzhledem ke složitosti situace ustanovil a.s. IDS, která měla vypracovat materiál, jak celou záležitost řešit. Materiál
zpracován nebyl, integrovaný systém dopravy je neřešen. Činnost této a.s. bude utlumena. KÚ zřídí 2 pracovníky, kteří
se integrací dopravy budou zabývat. Novým vedoucím odboru dopravy se stal JUDr. Milan Franc.

Projekt Eurocesty – výsledek je nulový. Připravuje se jednání, na které by byl pozván zástupce z Bruselu.

b)      pověřuje předsedu HSR-ÚK JUDr. Falbra s pracovní skupinou ve složení ing. Matějka, ing. Dundr a p. Markup
projednat stav v neuspokojivém naplňování Memoranda o budování integrovaného systému dopravy na území ÚK
s hejtmanem ÚK ing. Šulcem s cílem situaci napravit.

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0

Usnesení 60/05/P bylo schváleno

K bodu 3: Usnesení 61/05/P: Návrh rozpočtu HSR-ÚK na rok 2006

Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí předloženou informaci o průběžném čerpání rozpočtu na rok 2005 za období leden až říjen 2005

b)      schvaluje předložený návrh rozpočtu HSR-ÚK na rok 2006
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c)       schvaluje žádost HSR okresu Děčín o provedení úhrady alikvotní částky členského příspěvku za rok 2005
zaplacením navýšeného členského příspěvku pro rok 2006

d)      schvaluje platnost stávajícího finančního řádu i pro rok 2006

e)      vyslovuje poděkování Severočeským dolům a.s. a HSR Ústecka za poskytnutý finanční příspěvek na spolupráci
s firmou Interel, s.r.o.

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0

Usnesení 62/05/P bylo schváleno

K bodu 4.: Státní program rozvoje regionu Severozápad

K bodu 4.1.: Usnesení 63/05/P: Projekty do Státního programu rozvoje regionu Severozápad

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       pověřuje Výkonný výbor HSR-ÚK příjmem, posouzením a doporučením projektů žádajících o bonifikaci Řídícímu
výboru MMR.

 

P. Holý informoval o programu SZ. Kancelář vládního zmocněnce přijímá žádosti o bonifikaci a požádala dopisem
jednotlivá ministerstva o sdělení připravenosti dotačních titulů pro rok 2006.

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0

Usnesení 63/05/P bylo schváleno

K bodu 4.2.: Usnesení 64/05/P: Stav průmyslových zón v severočeském kraji

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí informaci p. Holého o přípravě materiálu aktualizace průmyslových zón v severočeském kraji.

 

V současné době existuje materiál z roku 2002. Do konce roku bude připravena 1. etapa, kompletní materiál by měl být
k dispozici na CD do konce března 2006. Materiál bude zpracovávat VÚHU, a.s., financovat ho bude MMR. 

Informace o průmyslových zónách v Ústeckém kraji jsou také uveřejněny na webových stránkách

www.kr-ustecky.cz v kapitole „Rozvoj kraje“.

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0

Usnesení 64/05/P bylo schváleno

 

K bodu 5: Činnost odborných komisí HSR-ÚK

K bodu 5.1.: Usnesení 65/05/P: Stálá finanční komise – jmenování nového předsedy

Předsednictvo HSR-ÚK

http://www.kr-ustecky.cz/
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a)       neobdrželo žádné písemné návrhy na předsedu Stálé finanční komise

b)      žádá předsedy HSR okresů o předložení návrhu na funkci předsedy Stálé finanční komise HSR-ÚK

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0

Usnesení 65/05/P bylo schváleno

K bodu 5.2.: Usnesení 66/05/P: Stálá komise pro životní prostředí – předložení návrhu na funkci předsedy

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí předložený návrh předsedkyně Stálé komise pro zemědělství a venkov pí Holadové na funkci
předsedy Stálé komise pro životní prostředí

b)      jmenuje pana Luboše Horu (fy Ekodendra Bílina) předsedou Stálé komise pro životní prostředí

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0

Usnesení 66/05/P bylo schváleno

K bodu 6: Různé

K bodu 6.1.: Usnesení 67/05/P: Dodatek ke Smlouvě o vzájemné spolupráci s Ústeckým krajem

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí předložený Dodatek ke Smlouvě o vzájemné spolupráci s Ústeckým krajem

b)      upravuje Dodatek v bodě II. o Budoucí rozvoj Ústeckého kraje a v bodě III., odrážka i) zdravotnictví, lázeňství a cestovní
ruch

c)       žádá Ústecký kraj o zapracování výše uvedeného do Dodatku

d)      pověřuje předsedu HSR-ÚK R. Falbra podpisem Dodatku ke Smlouvě o vzájemné spolupráci s Ústeckým krajem

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0

Usnesení 67/05/P bylo schváleno

K bodu 6.2.: Usnesení 68/05/P: Jmenování zástupce HSR-ÚK do Správní rady Podkrušnohorského technického muzea,
o.p.s.

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       jmenuje, z důvodu ukončení funkčního období Miroslava Tlapáka, JUDr. Janu Šmejcovou, ředitelku Úřadu práce
Most, zástupcem HSR-ÚK ve Správní radě Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.

b)      bere na vědomí informaci předsedy HSR-ÚK JUDr. Falbra týkající se situace v PTM, o.p.s.

c)       žádá HSRM o projednání situace v PTM, o.p.s na svém nejbližším jednání

d)      ukládá předsedkyni HSRM ing. Veverkové informovat předsednictvo HSR-ÚK o projednání situace v PTM, o.p.s na
jednání předsednictva HSRM

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0
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Usnesení 68/05/P bylo schváleno

K bodu 6.3.: Usnesení 69/05/P: Implementace Evropského sociálního fondu

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       přesouvá projednání tohoto bodu na příští jednání předsednictva HSR-ÚK

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0

Usnesení 69/05/P bylo schváleno

Usnesení 70/05/P: Stálá komise dopravy – informace o změně zástupce ČD, a.s.

Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí informaci Stálé komise dopravy o změně zástupce ČD, a.s., z důvodu personálních změn byl
zástupcem do Stálé komise dopravy jmenován ing. Hinterholzinger.

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0

Usnesení 70/05/P bylo schváleno

Místopředseda M. Tlapák poděkoval jménem všech, kteří se zúčastnili pracovní cesty do Bruselu na pozvání předsedy
HSR-ÚK a poslance EP, JUDr. Falbrovi a jeho sekretariátu, jmenovitě pí Nekolové a pí Novotné za perfektně připravený
program a možnost shlédnutí Evropského Parlamentu.

P. Jaroslav Antoš informoval o svém zástupci p. ing. Mrázovi, který ho bude od 01. 01. 2006 zastupovat na jednáních
HSR-ÚK.

Most 08. 12. 2005

Zapsala: Miroslava Jandeková

Ověřil: Miroslav Tlapák

 JUDr. Richard Falbr
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