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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 32. jednání

 Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

dne 24. 04. 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:

Navržený program jednání byl rozšířen v bodě 9 Různé o body 9.1., 9.2. a 9.3. (viz. níže program jednání). Na žádost
JUDr. Jeníčkové byl bod programu 8.1. přesunut za bod 3.

1.      Informace předsedy o jednání s předsedou vlády ČR

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

2.      Kontrola plnění usnesení

 předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice

3.      Čerpání rozpočtu za rok 2005

 předkládá Martin Fraško, předseda finanční komise

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

 předkládá JUDr. Hana Jeníčková, předsedkyně Správní rady PTM, o.p.s.

5.      Informace z jednání pracovní skupiny VV HSR-ÚK k vyhodnocení a aktualizaci GPR

 předkládá Ing. Helena Veverková, místopředsedkyně

6.      Informace o Státním programu rozvoje regionu Severozápad

 předkládá Bc. Jiří Holý, kancelář vládního zmocněnce pro SZ Čechy

7.      Informace z jednání Mezirezortní komise ze dne 04. 04. 2006

 předkládá Miroslav Tlapák, místopředseda
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8.      Budoucí vývoj dopravy v Ústeckém kraji

 předkládá Ing. Václav Rozšafný, tajemník Stálé komise dopravy

9.      Různé

9.1. Informace Ing. Jiřího Astera o Labské vodní cestě

 předkládá Ing. Jiří Aster, místopředseda

9.2. Pracovní skupina pro vyhodnocení účinnosti dotačních titulů pro malé a střední podnikání  předkládá Miroslav Tlapák,
místopředseda

9.3. Obnovení činnosti komise zabývající se problematiku související s využitím hnědého uhlí

 předkládá Ing. Helena Veverková, místopředsedkyně

ZÁVĚR

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0  

Program jednání byl schválen 

K bodu 1: Kontrola plnění usnesení

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 Chomutova, Ústí nad Labem a
Děčín)

ü     Usnesení 01/06/P: Kontrola plnění usnesení

úkol splněn

ü     Usnesení 02/06/P: Volba místopředsedů HSR-ÚK – zástupce HSRM

úkol splněn

ü     Usnesení 03/06/P: Volba místopředsedů HSR-ÚK – zástupce HSR okresu Děčín

úkol splněn

ü     Usnesení 04/06/P: Návrh na jmenování předsedy Stálé finanční komise HSR-ÚK

úkol splněn

ü     Usnesení 05/06/P: Stálá komise dopravy – projednání předložených usnesení

úkol splněn

ü     Usnesení 06/06/P: Návrh stanoviska k ÚP VÚC ÚK

úkol splněn

ü     Usnesení 07/06/P: Informace o stavu projednávání GPR
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úkol splněn

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

úkol splněn

ü     Usnesení 09/06/P: Změna ve funkci člena předsednictva HSR-ÚK

úkol splněn

K bodu 1: Usnesení 10/06/P: Informace předsedy o jednání s předsedou vlády ČR

Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí informaci JUDr. Falbra, předsedy, o návštěvě premiéra Ing. Jiřího Paroubka na jednání
předsednictva HSR-ÚK dne 15. 05. 2006 od 10:00 hod. v Mostě

b)      pověřuje předsedu HSR-ÚK JUDr. Falbra a vládního zmocněnce pro SZ Čechy Vlastimila Aubrechta přípravou
tohoto jednání

Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se 0

Usnesení 10/06/P bylo schváleno

K bodu 2: Usnesení 11/06/P: Kontrola plnění usnesení

HSR-ÚK provedla kontrolu plnění usnesení z 31. řádného jednání HSR-ÚK ze dne 07. 02. 2006 a schválila jeho plnění.

K usnesení č. 56/05/P: Zabezpečení činnosti odborných komisí pro rok 2006

Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       schvaluje rozšíření komise zemědělství a venkova o starosty obcí:

p. Petr Pillar Most – Lišnice

pí Bořena Zemanová Teplice – Hrobnice

p. Václav Voborll Litoměřice – Třebívlice

p. Josef Vilhelm Louny – Peruc

p. Ing. Jan Juřina Chomutov - Boleboř

Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se 0

Usnesení 11/06/P bylo schváleno

K bodu 3: Usnesení 12/06/P: Čerpání rozpočtu za rok 2005

Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       schvaluje a) předložené čerpání rozpočtu HSR-ÚK za rok 2005

 b) převedení hospodářského výsledku – zisku za rok 2005 ve výši 271.901,84 Kč do Fondu
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 HSR-ÚK

Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se 0

Usnesení 12/06/P bylo schváleno

K bodu 4: Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s

Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí informaci JUDr. Jeníčkové, předsedkyně Správní rady PTM, o stavu Podkrušnohorského
technického muzea, o.p.s.

HSR-ÚK je jedním ze zakladatelů PTM. 16. 02. 2006 proběhlo na Radě města Mostu jmenování Správní rady PTM, o.p.s.
Správní rada se na svých jednáních zabývala kompletní zprávou o vzniku a plánovaném vývoji v jednotlivých etapách.
Usnesla se na provedení aktualizace I. etapy a uplatnění žádosti na finanční podporu na zpracování projektové
dokumentace ze Státního programu rozvoje regionu Severozápad (dotační titul č. 4). V současné době probíhá návrh na
zápis Správní rady. Bude ustanovena Dozorčí rada. Proběhne zhodnocení a návrh rozpočtu na příští rok.

K bodu 5.: Usnesení 13/06/P: Informace z jednání pracovní skupiny VV HSR-ÚK k vyhodnocení a aktualizaci GPR

Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí informaci z jednání pracovní skupiny Výkonného výboru HSR-ÚK k vyhodnocení a aktualizaci GPR
ze dne 03. 04. 2006

b)      ukládá předkladatelům projektů, kteří ještě tak neučinili, aby provedli analýzu svých projektů, které jsou
zapracovány v GPR a aby vypracovali ke svým projektům projektový list (viz. příloha tohoto usnesení)

T: 31. 05. 2006

c)       doporučuje zapracovat do aktualizovaného GPR samostatnou prioritu:

1) Protipovodňová opatření

2) Podpora malého a středního podnikání

GPR by měl i nadále zůstat strategickým materiálem HSR-ÚK a měl by být zásobníkem projektů, které charakterizují
představy jednotlivých HSR okresů. GPR je jediný materiál, o který se opírá vládní usnesení 15 mld. Kč. GPR je
zásobník projektů pro Státní program rozvoje regionu Severozápad. Projekt, který je zahrnut v  GPR musí automaticky
dostat 25% zvýhodnění.

K 15 mld. Kč.: Do poloviny roku bude vyhlášeno 35 projektů. Byly najaty poradenské firmy (VÚHU, a.s., MUS a.s.), které
budou připravovat zadávací dokumentace, tak aby mohly být projekty vyhlášeny. Je připravena další tranše ve výši 3
mld. Kč. Ze 7,5 mld. Kč, které byly již vládou uvolněny bylo použito cca 2,9 mld. Kč. Na 3 mld. Kč nejsou zatím
vyhlášeny soutěže, ostatní se buď realizuje nebo probíhá výběrové řízení. 

Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se 0

Usnesení 13/06/P bylo schváleno

K bodu 6.: Informace o Státním programu rozvoje regionu Severozápad 

Předsednictvo HSR-ÚK:
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a)       bere na vědomí předloženou informaci o Státním programu rozvoje regionu Severozápad

Termín odevzdání žádostí do dotačního titulu č. 4 končí 02. 05. 2006 ve 12:00 hod.

Přehled úspěšnosti projektů v jednotlivých okresech: Děčín – 10 projektů v hodnotě 27 mil. Kč, Chomutov – 12 projektů
v hodnotě 60 mil. Kč, Litoměřice – 24 projektů v hodnotě 55 mil. Kč, Louny – 10 projektů v hodnotě 42 mil. Kč, Most – 11
projektů v hodnotě 41 mil. Kč, Teplice – 5 projektů v hodnotě 30 mil. Kč, Ústí nad Labem – 1 projekt v hodnotě 9 mil. Kč
a Sokolov – 11 projektů v hodnotě 60 mil. Kč. Celkem tedy 84 projektů ze SZ v hodnotě cca 326 mil. Kč

K bodu 7.: Informace z jednání Mezirezortní komise ze dne 04. 04. 2006

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí informaci o průběhu a závěrech z jednání Mezirezortní komise ze dne 04. 04. 2006

Po zrušení Fondu národního majetku přešly tyto povinnosti na Ministerstvo financí pod oddělení ekologických škod.
Novým vedoucím tohoto oddělení se stal ing. Zima. MF posílilo úsek o 4 externí pracovníky, MPO uvolnilo pro MF 2
pracovníky. MF oslovilo 17 firem pro uspíšení vyhlašování veřejných zakázek, bylo vybráno 5 firem (VÚHU a.s., MUS a.s.
aj.). Každá z firem obdrží ke zpracování 5 zakázek (tzv. „projekty na klíč“). Jedná se o zakázky do 2 mil. Kč. MZK
schválila projekty MUS, SD, města Most, Litvínov, Teplice aj. MPO je povinno informovat o výsledcích jednání MZK
Krajské úřady (Ústecký kraj, Karlovarský kraj) a uhelné společnosti. Členové MZK jsou vázáni mlčenlivostí, takže
nemohou podávat informace o tom, zda konkrétní projekt byl nebo nebyl schválen. MF obdrželo seznam stavebních,
rekultivačních a projektových firem, které doporučily jednotlivé HSR okresů. Bude se jednat o práce do 2 mil. Kč. 

K bodu 8.: Budoucí vývoj dopravy v Ústeckém kraji

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí informaci o dopravě v Ústeckém kraji

 

01. 03. 2006 požádal ing. Šulc na jednání HSRM Odbornou komisi dopravy o stanovisko ke zpracovávanému
Generálnímu plánu rozvoje dopravní infrastruktury (GEPARDI). Tento materiál navazuje na schválenou dopravní politiku
ČR do roku 2013. Cílem je zajistit budoucí financování dopravní infrastruktury staveb v ČR. Řeší se zde pouze dostavba
dálnice D8, rychlostí komunikace R7 je začleněna pouze do tzv. orientačních doporučení pro zahájení staveb v letech
2007 – 2013 s doporučením pokračování stavby až na konci období 2012 – 2013. Další investiční akcí v ÚK je v GEPARDI
zahrnuta v rámci rozvoje dopravně významných vodních cest výstavba plavebního stupně Děčín na Labi. Předpoklad
zahájení realizace je koncem roku 2006, v provozu by měla být stavba v roce 2010.

03. 04. 2006 oznámilo vedení Krajského úřadu Ústeckého kraje zahájení koncesního řízení na podávání žádostí o
provozování autobusové dopravy v ÚK z důvodu vypovězení smlouvy Dopravním podnikem ÚK na provozování
dopravy v ÚK. Žádosti od dopravců budou předkládány do 22. 05. 2006, zahájení dopravy od 02. 06. 2006. Koncese
budou uzavírány pouze na období jednoho roku. 

K bodu 9: Různé

K bodu 9.1.: Informace Ing. Jiřího Astera o Labské vodní cestě

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí informaci ing. Astera o vyhlášeném programu celkové podpory vnitrozemské plavby v Evropě
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s názvem „Najades“

K bodu 9.2.: Usnesení 14/06/P: Pracovní skupina pro vyhodnocení účinnosti dotačních titulů pro malé a střední
podnikání

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       schvaluje zřízení pracovní skupiny ad hoc pro vyhodnocení účinnosti dotačních titulů pro malé a střední podnikání

b)      jmenuje Ing. Matějku vedoucím pracovní skupiny ve spolupráci s jednotlivými HSR

Pracovní skupina vyhodnotí stávající stav, pokud jde o programy vyhlašované jednotlivými resorty, ale i Ústeckým
krajem a připraví návrh, který by byl předložen předsednictvu HSR-ÚK a následně místopředsedovy vlády pro
ekonomiku 

Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se 0

Usnesení 14/06/P bylo schváleno

K bodu 9.3.: Usnesení 15/06/P: Obnovení činnosti komise zabývající se problematiku související s využitím hnědého
uhlí

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       schvaluje obnovení činnost pracovní komise zabývající se problematikou související s využitím hnědého uhlí v čele
s Miroslavem Tlapákem

Hlasování: pro 09  proti 0 zdržel se 0

Usnesení 15/06/P bylo schváleno

Most 28. 04. 2006

Zapsala: Miroslava Jandeková

Ověřil: Miroslav Tlapák

 JUDr. Richard Falbr
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