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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 33. jednání

 Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

dne 26. 06. 2006 v Mostě – Velebudicích 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.      Informace předsedy o účasti premiéra vlády ČR na jednání HSR-ÚK dne 15. 05. 2006

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

2.      Kontrola plnění usnesení

 předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice

3.      Informace o plnění Státního programu rozvoje regionu Severozápad

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

4.      Informace z jednání Mezirezortní komise ze dne 26. 05. 2006

 předkládá Miroslav Tlapák, místopředseda

5.      Informace z jednání komise zabývající se problematikou související s využitím hnědého uhlí

 předkládá Miroslav Tlapák, místopředseda

6.      Informace o postupu aktualizace GPR

 předkládá Ing. Helena Veverková, místopředsedkyně

7.      Náměty k řešení nepříznivé situace v zaměstnanosti

 předkládá Ing. Helena Veverková, místopředsedkyně

8.      Různé

ZÁVĚR
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hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0  

Program jednání byl schválen 

K bodu 2: Kontrola plnění usnesení

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

úkol splněn

ü     Usnesení 10/06/P: Informace předsedy o jednání s předsedou vlády ČR

úkol splněn

ü     Usnesení 11/06/P: Kontrola plnění usnesení

úkol splněn

ü     Usnesení 12/06/P: Čerpání rozpočtu za rok 2005

úkol splněn

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

úkol splněn

ü     Usnesení 14/06/P: Pracovní skupiny pro vyhodnocení účinnosti dotačních titulů pro malé a střední podnikání

úkol splněn

ü     Usnesení 15/06/P: Obnovení činnosti komise zabývající se problematikou související s využitím hnědého uhlí

úkol splněn

K bodu 1: Usnesení 16/06/P: Informace předsedy o účasti premiéra vlády ČR na jednání HSR-ÚK dne 15. 05. 2006

Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí informaci předsedy JUDr. Falbra k účasti premiéra vlády ČR na jednání HSR-ÚK dne 15. 05. 2006

JUDr. Falbr zhodnotil návštěvu premiéra za vydařenou, jednání mělo hladký průběh. Premiér byl překvapen složením a
jednáním HSR-ÚK, v ČR se s takovouto organizací nesetkal. Premiér přislíbil, pokud i po volbách zůstane předsedou
vlády, dokončení rychlostní komunikace R7 a čerpání peněz uvolněných 15 mld. Kč na řešení ekologických škod
vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Po jednání proběhla
tisková konference a pracovní oběd.    

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0

Usnesení 16/06/P bylo schváleno

K bodu 2: Usnesení 17/06/P: Kontrola plnění usnesení

HSR-ÚK provedla kontrolu plnění usnesení z 32. řádného jednání HSR-ÚK ze dne 24. 04. 2006 a schválila jeho plnění.

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0
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Usnesení 17/06/P bylo schváleno

K bodu 2: Usnesení 18/06/P: Doplnění komise zemědělství a venkova o zástupce za HSR okresu Děčín

Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       schvaluje doplnění komise zemědělství a venkova zástupcem HSR okresu Děčín o starostu obce Dolní Poustevna
Ing. Jaroslava Jemelku.

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0

Usnesení 18/06/P bylo schváleno

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

Komise pro zemědělství a venkov byla doplněna, na žádost předsedkyně této komise paní Ludmily Holadové, o níže
uvedené starosty obcí:

p. Petr Pillar Most – Lišnice

pí Bořena Zemanová Teplice – Hrobčice

p. Václav Voborll Litoměřice – Třebívlice

p. Josef Vilhelm Louny – Peruc

p. Ing. Jan Juřina Chomutov – Boleboř

p. Ing. Jaroslav Jemelka Děčín – Dolní Poustevna

Za HSR Ústecka nebyl vybrán žádný starosta, i když se HSR Ústecka na svých jednáních tímto bodem zabývala.

K bodu 3: Informace o plnění Státního programu rozvoje regionu Severozápad

Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí informaci Bc. Jiřího Holého, kancelář vládního zmocněnce, o plnění Státního programu rozvoje
regionu Severozápad

P. Holý informoval o průběhu jednání Řídícího výboru, který se sešel 23. 06. 2006 v Mostě k posouzení a vybrání
projektů, které byly předloženy do Dotačního titulu č. 4. Řídící výbor se na svém posledním jednání dohodl, vhledem
k velkému množství předložených projektů (celkem přišlo za region SZ 467 projektů) na rozdělení dotačních peněz na
jednotlivé okresy s tím, že pod hlavičkou okresních HSR se připraví návrh projektů, které budou do Řídícího výboru
předloženy. Po téměř 4 hodinovém jednání byly projekty vybrány. Seznam odsouhlasených projektů bude rozeslán
členům Řídícího výboru a bude předložen k podpisu ministru pro místní rozvoj. Pan Vlastimil Aubrecht, vládní
zmocněnec pro SZ Čechy, poděkoval HSR okresů za dobře zpracované přehledy doporučených projektů. Dále
informoval o systému bonifikace, ty i nadále běží a jsou schvalovány členy výboru elektronicky.

K bodu 4: Informace z jednání Mezirezortní komise ze dne 26. 05. 2006

Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí informaci Miroslava Tlapáka, místopředsedy, o průběhu a závěrech z jednání Mezirezortní komise
ze dne 26. 05. 2006
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P. Tlapák informoval o uvolnění již 4. tranže ve výši 3 mld. Kč (celkem bylo již uvolněno 10,5 mld. Kč). Mezirezortní
komise obnovila přijímání projektů do 30. 09. 2006. Letos by mohlo být realizováno 60 – 70 projektů. Celkem již bylo
Mezirezortní komisi předloženo 176 projektů v celkové výši 8,5 mld. Kč.

K bodu 5.: Informace z jednání komise zabývající se problematiku související s využitím hnědého uhlí

Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí informaci Miroslava Tlapáka, místopředsedy, z jednání komise zabývající se problematiku
související s využitím uhlí

P. Tlapák informoval o první schůzce této komise, která se sešla zatím pouze v užším složení (zástupci Mostecké uhelné
a.s. a Severočeských dolů a.s.) dne 05. 05. 2006. Člen komise Ing. Vladimír Rouček připravil návrh osnovy pro význam
využívání hnědého uhlí pro ČR, který bude na jednání dne 27. 06. 2006 projednáván. 

K bodu 6.: Informace o postupu aktualizace GPR

Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí informaci o Ing. Heleny Veverkové o postupu aktualizace Globálního plánu revitalizace pánevních
oblastí severozápadních Čech

Projekty za HSR okresů byly předloženy, materiál se zpracovává.

K bodu 7.: Usnesení 19/06/P: Náměty k řešení nepříznivé situace v zaměstnanosti

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí předložený materiál s náměty k řešení nepříznivé situace v zaměstnanosti

b)      žádá HSR okresů o připomínky či případná doplnění materiálu. T: do 04. 09. 2006

c)       pověřuje Výkonný výbor HSR-ÚK projednáním materiálu. Závěrečné stanovisko bude předloženo Předsednictvu
HSR-ÚK na dalším jednání.

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0

Usnesení 19/06/P bylo schváleno

K bodu 8: Různé

·      Z důvodu vznikající nové vlády se vládní zmocněnec pro SZ Čechy obává pokračování plnění čerpání schválených
15 mld. Kč na zahlazení důlní činnosti. Po zveřejnění programového prohlášení nové vlády, v případě, že v něm bude
něco v rozporu, svolá předseda mimořádné zasedání a bude odeslána reakce HSR-ÚK na hejtmany Ústeckého a
Karlovarského kraje a na předsedu vlády.

·      Usnesení 20/06/P: Projekt EURO-CESTY

Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí informaci Bc. Jiřího Holého o projektu EURO-CESTY, který byl zpracován a připomínkován v roce
2004

b)      s ohledem na aktuální stav přípravy průmyslové zóny Triangle a pobíhající jednání 
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s investory ukládá předsedovi JUDr. Falbrovi požádat hejtmana ÚK Ing. Jiřího Šulce 
o písemné stanovisko k tomuto projektu

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0

Usnesení 20/06/P bylo schváleno

·      Pan Luboš Měkota, generální ředitel MUS a.s., nabídl předsednictvu HSR-ÚK představit na příštím jednání záměr
Mostecké uhelné a.s., který byl předložen občanům obcí Horního Jiřetína a Černic.

Most 29. 06. 2006

Zapsala: Miroslava Jandeková

Ověřil: Miroslav Tlapák

 JUDr. Richard Falbr
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