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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 31. jednání

 Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

dne 07. 02. 2006 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:

Na žádost Ing. Milana Dundra, předsedy Stálé komise dopravy, byl v navrženém programu jednání přidán do bodu 8
Různé bod 8.3. Dopravní obslužnost na dráze tramvajové DPmML, a.s. na rok 2006

1.      Kontrola plnění usnesení (příloha č. 1)

 předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice

2.      Volba místopředsedů HSR-ÚK (zástupce HSRM a HSR okresu Děčín)

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

3.      Činnost odborných komisí HSR-ÚK

3.1. Návrh na jmenování předsedy Stálé finanční komise HSR-ÚK

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

3.2. Stálá komise dopravy – projednání předložených usnesení (příloha č. 2)

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

4.      Návrh stanoviska k ÚP VÚC ÚK (příloha č. 3)

 předkládá Miroslav Tlapák, místopředseda

5.      Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

 předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně HSRM

6.      Informace o stavu projednávání GPR
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 předkládá Miroslav Tlapák, místopředseda

7.      Implementace Evropského sociálního fondu

 předkládá Mgr. Ivana Soukupová, vedoucí odboru implementace projektů ESF, Úřad práce Most

8.      Různé

8.1. Podpis Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci s Ústeckým krajem (příloha č. 4)

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

8.2. Jednání k integrovanému systému dopravy Ústeckého kraje zástupců HSR-ÚK

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

8.3. Dopravní obslužnost na dráze tramvajové DPmML, a.s. na rok 2006

 předkládá Ing. Milan Dundr, předseda Stálé dopravní komise

ZÁVĚR

hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0  

Program jednání byl schválen 

K bodu 1: Kontrola plnění usnesení

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

úkol splněn

ü     Usnesení 54/05/P: Stálá finanční komise

úkol splněn

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 59/05/P: Kontrola plnění usnesení

úkol splněn

ü     Usnesení 60/05/P: Vyhodnocení Memoranda o budování Integrovaného systému dopravy na území Ústeckého kraje

úkol splněn (schůzka zástupců HSR-ÚK s hejtmanem ÚK k ISD se uskuteční 07. 02. 2006), zařazeno jako samostatný bod
programu

ü     Usnesení 61/05/P: Návrh rozpočtu HSR-ÚK na rok 2006

úkol splněn

ü     Usnesení 63/05/P: Projekty do Státního programu rozvoje regionu Severozápad

úkol splněn
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ü     Usnesení 64/05/P: Stav průmyslových zón v severočeském kraji

úkol splněn (materiál na CD by měl být k dispozici v březnu 2006)

ü     Usnesení 65/05/P: Stálá finanční komise – jmenování nového předsedy

úkol splněn, zařazeno jako samostatný bod jednání

ü     Usnesení 66/05/P: Stálá komise pro životní prostředí – předložení návrhu na funkci předsedy

úkol splněn

ü     Usnesení 67/05/P: Dodatek ke Smlouvě o vzájemné spolupráci s Ústeckým krajem

úkol splněn (Dodatek č. 1 byl podepsán 05. 01. 2006), zařazeno jako samostatný bod jednání

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

úkol splněn, zařazeno jako samostatný bod programu

ü     Usnesení 69/05/P: Implementace Evropského sociálního fondu

úkol splněn, zařazeno jako samostatný bod programu

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

úkol splněn

K bodu 1: Usnesení 01/06/P: Kontrola plnění usnesení

HSR-ÚK provedla kontrolu plnění usnesení z 30. řádného jednání HSR-ÚK ze dne 06. 12. 2005 a schválila jeho plnění.

Hlasování: pro 10  proti 0 zdržel se 0

Usnesení 01/06/P bylo schváleno

K bodu 2: Usnesení 02/06/P: Volba místopředsedů HSR-ÚK – zástupce HSRM

Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       schvaluje předložený návrh HSRM na funkci místopředsedy HSR-ÚK

b)      volí místopředsedkyní HSR-ÚK Ing. Helenu Veverkovou, předsedkyni HSRM

Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se 1

Usnesení 02/06/P bylo schváleno

K bodu 2: Usnesení 03/06/P: Volba místopředsedů HSR-ÚK – zástupce HSR okresu Děčín

Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       schvaluje předložený návrh HSR okresu Děčín na funkci místopředsedy HSR-ÚK 

b)      volí místopředsedou HSR-ÚK Ing. Jiřího Astera, místopředsedu HSR okresu Děčín
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Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se 1

Usnesení 03/06/P bylo schváleno

K bodu 3: Činnost odborných komisí

K bodu 3.1.: Usnesení 04/06/P: Návrh na jmenování předsedy Stálé finanční komise HSR-ÚK

Předsednictvo HSR-ÚK na základě doporučení HSRM (usnesení č. 07/06):

a)       bere na vědomí předložený návrh na funkci předsedy Stálé finanční komise HSR-ÚK

b)      jmenuje předsedou Stálé finanční komise HSR-ÚK pana Martina Fraška

Hlasování: pro 10  proti 0 zdržel se 0

Usnesení 04/06/P bylo schváleno

K bodu 3.2.: Usnesení 05/06/P: Stálá komise dopravy – projednání předložených usnesení

Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí předložená usnesení Stálé komise dopravy

b)      schvaluje poskytnutí finanční částky ve výši 10.000,- Kč na propagaci činnosti Stálé komise dopravy

Předsednictvo HSR-ÚK respektuje doporučení Stálé komise dopravy vyvolat jednání s premiérem ČR, týkající se
podpory zabezpečení a výstavby dopravní infrastruktury – zejména rychlostní komunikace R7 – v souladu s výstavbou
strategické průmyslové zóny Ústeckého kraje – Triangle – Žatec (viz. usnesení č. 186/22/06) s tím, že toto doporučení
bude vyslyšeno.

Pan Petr Banda, místopředseda HSR Teplic, přislíbil účast premiéra Jiřího Paroubka na nejbližším jednání HSR-ÚK
k řešení priorit Ústeckého kraje (R7, zóna Triangle, zaměstnanost a další).

Hlasování: pro 10  proti 0 zdržel se 0

Usnesení 05/06/P bylo schváleno

K bodu 4.: Usnesení 06/06/P: Návrh stanoviska k ÚP VÚC ÚK

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       schvaluje předložený návrh stanoviska Výkonného výboru HSR-ÚK k ÚP VÚC ÚK ke kapitole B4, B7 s podporou
schválení varianty B

b)      schvaluje připomínky HSR okresu Děčín k ÚP VÚC ÚK k článku 6.1.5. Vodní doprava (str. 175 a 176)

c)       pověřuje tajemnici HSR-ÚK doručit schválené připomínky k ÚP VÚC ÚK na Krajský úřad ÚK do 09. 02. 2006

Návrh stanoviska vychází zejména ze studie, kterou nechala zpracovat HSR-ÚK společně s HSR Sokolovska. Tato
studie v závěru doporučuje ÚK do územní plánovací dokumentace zahrnout druhou variantu. Koncept je projednáván
veřejně, projednávání bylo zahájeno 10. 01. 2006 a končí 09. 02. 2006. Jakmile bude ukončeno jednání o konceptu ÚP
musí zpracovatel připravit tzv. souborné stanovisko, ke kterému se vyjádří všechny příslušné státní orgány. Souborné
stanovisko musí být dohodnuto. Pokud dojde k dohodě musí zahrnovat návrh na další řešení včetně vypořádání
připomínek. Pak následuje návrh územně plánovací dokumentace, k tomu se může opět vyjádřit každý. Dále bude
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následovat schvalování územně plánovací dokumentace, předpoklad je polovina roku 2007.

Hlasování: pro 10  proti 0 zdržel se 0

Usnesení 06/06/P bylo schváleno

K bodu 5.: Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí informaci o stavu Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.

 

Městský úřad Litvínov zpracoval právní výklad k PTM, ze kterého je patrné, že po odstoupení zvolených členů správní
rady po prvním období byli najmenování další členové, ale volba neproběhla přesně podle zákona. Správní rada není
právně usnášeníschopná, nové členy tedy musí jmenovat obecní úřad podle místa sídla organizace. HSRM uložila JUDr.
Jeníčkové, předsedkyni PTM, aby předložila na únorovém jednání Radě města Mostu návrh na jmenování nových členů
správní rady (návrhy na členy správní rady vychází z návrhů zakladatelů). Činnost muzea nadále pokračuje. Konkrétní
souhrnnou informaci by předložila JUDr. Jeníčková na dalším jednání HSR-ÚK.  

K bodu 6: Usnesení 07/06/P: Informace o stavu projednávání GPR

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       pověřuje Výkonný výbor HSR-ÚK vyhodnocením plnění GPR a předložením návrhu na příštím jednání
předsednictva HSR-ÚK

GPR byl zpracován HSRM a HSR Sokolovska v roce 2000 a dal si za úkol řešit problémy regionu Severozápad. Snahou
bylo získat na stanovené priority finanční prostředky, to se nepodařilo. Vláda vzala GPR na vědomí pouze 2x, v roce
2000 a v roce 2002. Od té doby se vláda GPR nezabývala. GPR projednávala také Rada hospodářské a sociální dohody.
Na základě doporučení byl GPR aktualizován, vznikl Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2. Dodatek č. 2 prošel připomínkovým
řízením a byl připraven MMR k projednání vlády, vláda ho ale neprojednávala. Základní problém byl v rozporu
s Ministerstvem dopravy, nerespektovalo požadavky. Tripartita doporučila vládě, aby se GPR stal součástí Státního
programu rozvoje regionu Severozápad, nestalo se tak. Řídící výbor při zpracování Státního programu vycházel
z Aktualizovaného Dodatku č. 2. V Dodatku č. 2 jsou stanoveny priority pro roky 2005 - 2006.

Přílohou usnesení je aktuální informace o Státním programu rozvoje regionu Severozápad. HSR-ÚK doporučuje
jednotlivým HSR okresů, aby svým členům doporučili, aby žadatelé, kteří žádají o bonifikaci zvýraznili na předkládaném
Projektovém listu členství příslušné HSR (např. HSRM). 

Hlasování: pro 10  proti 0 zdržel se 0

Usnesení 07/06/P bylo schváleno

K bodu 7.: Implementace Evropského sociálního fondu

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí informaci o implementaci Evropského sociálního fondu

Grantové projekty:

Opatření 1.1. – Podpora aktivní politiky zaměstnanosti, výzva vyhlášena v lednu 2005, přijato 43 žádostí. V říjnu
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vyhlášena 2. výzva, předloženo 51 žádostí. Počítá se ještě se 3. výzvou, bude vyhlášena na začátku dubna 2006 

Opatření 4.1. – Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací, pracuje se zaměstnavateli a
zaměstnanci, výzva byla vyhlášena v únoru 2005, přijato 27 žádostí. 2. výzva vyhlášena v říjnu 2005

Národní projekty:

Opatření 1.1. a 2.1., týká se dlouhodobě nezaměstnaných, které mají nějaký hendikep. 

Více http://www.esfcr.cz

K bodu 8: Různé

K bodu 8.1.: Podpis Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci s Ústeckým krajem

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci s Ústeckým krajem se zapracovanými požadavky
HSR-ÚK. Dodatek č. 1 byl podepsán 05. 01. 2006

K bodu 8.2. a 8.3.: Usnesení 08/06/P: Jednání k integrovanému systému dopravy Ústeckého kraje zástupců HSR-ÚK a
Dopravní obslužnost na dráze tramvajové DPmML, a.s. na rok 2006

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí informaci ing. Dundra, předsedy Stálé komise dopravy, o problematice integrovaného systému
dopravy. Přílohou tohoto usnesení je materiál zpracovaný tajemníkem Stálé komise dopravy k jednání o IDS ÚK.
Pracovní schůzka s hejtmanem se uskuteční 07. 02. 2006 od 14:00 hod. na Krajském úřadě ÚK

b)      podporuje stanovisko HSRM k základní dopravní obslužnosti na dráze tramvajové DPmML, a.s. na rok 2006
v závazku veřejné služby

c)       ukládá JUdr. Falbrovi, předsedovi, projednat s hejtmanem nejen problematiku IDS, ale i problematiku dopravy
tramvajové mezi městy Most a Litvínov

Hlasování: pro 09  proti 0 zdržel se 0

Usnesení 08/06/P bylo schváleno

K bodu 8.4.: Usnesení 09/06/P: Změna ve funkci člena předsednictva HSR-ÚK

Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí dopis ing. Antonína Koláčka, ve kterém oznamuje, že vzhledem ke své pracovní vytíženosti se
vzdává funkce člena předsednictva HSR-ÚK. Jako svého zástupce za a.s. Mostecká uhelná doporučuje pana Luboše
Měkotu, generálního ředitele společnosti

b)      schvaluje do funkce člena předsednictva HSR-ÚK p. Luboše Měkotu, generálního ředitele spol. Mostecká uhelná
a.s.

c) vyslovuje poděkování ing. Antonínu Koláčkoví za jeho činnost a spolupráci ve funkci člena předsednictva HSR-ÚK

Hlasování: pro 09  proti 0 zdržel se 0

Usnesení 09/06/P bylo schváleno

http://www.esfcr.cz/
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Různé:

Ing. Helena Veverková, předsedkyně HSRM, přednesla žádost HSRM o spolupráci při vytváření pracovního týmu, který
by předkládal konkrétní návrhy a stanoviska k problematice nezaměstnanosti v Ústeckém kraji.

Ing. Špinar informoval o slučovacím sněmu obou HSR Děčínska, který se bude konat 20. 02. 2006.

HSR-ÚK děkuje kanceláři poslance EP za informační brožuru Přehledu aktuálních dotačních programů, kterou
zpracovává a distribuuje.

Most 09. 02. 2006

Zapsala: Miroslava Jandeková

Ověřil: Miroslav Tlapák

 JUDr. Richard Falbr
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