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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 34. řádné společné jednání
Rady a Předsednictva

 Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
dne 21. 12. 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:
 

1.      Kontrola plnění usnesení
            předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice
 

2.      Stav politické situace v ČR po volbách
            předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda
 

3.      Informace k zpracované studii „Význam hnědého uhlí pro ČR v 21. století“
            předkládá Miroslav Tlapák, místopředseda a Mgr. Martin Kabrna, zástupce VÚHU a.s.
 

4.      Informace z jednání mezirezortní komise ze dne 21. 11. 2006
            předkládá Miroslav Tlapák, místopředseda
 

5.      GPR – Dodatek č. 3
            předkládá Ing. Helena Veverková, místopředsedkyně
 

6.      Průběžné čerpání rozpočtu 2006
            předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice
 

7.      Různé
 

 
ZÁVĚR

 
hlasování:    pro  10       proti  0         zdržel se  0    
Program jednání byl schválen      
 
 
 
 
K bodu 1: Kontrola plnění usnesení
 
ü     Usnesení 16/06/P: Informace předsedy o účasti premiéra vlády ČR na jednání HSR-ÚK dne 15. 05. 2006

úkol splněn
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ü     Usnesení 17/06/P: Kontrola plnění usnesení
úkol splněn

ü     Usnesení 18/06/P: Doplnění komise zemědělství a venkova o zástupce za HSR okresu Děčín  
úkol splněn

ü     Usnesení 19/06/P: Náměty k řešení nepříznivé situace v zaměstnanosti
úkol trvá

ü     Usnesení 20/06/P: Projekt EURO-CESTY
úkol splněn

 
 
K bodu 1: Usnesení 21/06/P: Kontrola plnění usnesení
HSR-ÚK provedla kontrolu plnění usnesení z 33. řádného jednání HSR-ÚK ze dne 26. 06. 2006 a schválila jeho plnění.
 
Hlasování:    pro  10        proti  0       zdržel se  0
Usnesení 21/06/P bylo schváleno
 
 
K bodu 2: Usnesení 22/06/P: Stav politické situace v ČR po volbách  
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí informaci předsedy o schůzce s ministrem pro místní rozvoj Mgr. Petrem Gandalovičem, která
se uskuteční 22. 12. 2006. JUDr. Falbr s ním projedná vládní usnesení o zrušení vládních zmocněnců, kdo bude
zajišťovat jednotlivé úkoly a na koho se má HSR-ÚK obracet. Dále bude diskutována otázka pokračování čerpání
schválených 15 mld. Kč.
Tajemník HSR Sokolovska p. Veselý informoval o schůzce předsedy HSR Sokolovska ing. Tomíčka s Mgr.
Gandalovičem k situaci zrušení vládních zmocněnců.           

 
Hlasování:    pro  10        proti  0       zdržel se  0
Usnesení 22/06/P bylo schváleno
 
 
K bodu 3: Usnesení 23/06/P: Informace k zpracované studii „Význam využívání hnědého uhlí pro ČR v 21. století“
Rada a Předsednictvo HSR-ÚK:

1. Považují studii „Význam využívání hnědého uhlí pro ČR v 21. století“ za dokument, který objektivně vyhodnocuje
možné dopady rozhodnutí o přehodnocení vládního usnesení k územním ekologickým limitům a důsledky
zachování současného stavu zejména ve vztahu

-                      k strategické úloze domácích zdrojů (hnědého uhlí) v energetické koncepci státu
-                      k podmínkám zajišťujícím efektivní a ekologickou obnovu klasické energetiky
-                      k sociálně-ekonomickému rozvoji regionu severozápadních Čech
 

2. Doporučují prezentaci studie za účasti představitelů MPO, MŽP, MMR, MPSV a Ústeckého kraje.
3. Doporučují projednání problematiky územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné

pánvi v Radě hospodářské a sociální dohody.
 

4. Žádají vládu ČR o přehodnocení vládního usnesení č. 444 ze dne 30. října 1991 k územně ekologickým limitům
těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi, které je v rozporu se Státní energetickou
koncepcí schválenou usnesením vlády ČR č. 221 ze dne 10. 03. 2004, významným způsobem omezuje těžbu
využitelných zásob hnědého uhlí na činných lokalitách ČSA (MUS a.s.) a Bílina (SD a.s.) a neumožňuje
v potřebném rozsahu realizaci programu obnovy a výstavby nových hnědouhelných elektráren a tepláren.
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Tím by došlo k ohrožení bezpečnosti budoucího zásobování energiemi ČR.
 

5. Konstatují, že povolení těžby za územními limity je podmíněno splněním dikce Horního zákona tzn. prokázáním
uhelné společnosti vyřešením střetu zájmů, které spočívá v dohodě se všemi dotčenými orgány, obcemi a
vlastníky nemovitostí, které by byly dobýváním ložiska ohroženy.

 
6. Prohlašují, že přehodnocením vládního usnesení územním limitům těžby dojde k nastavení zákonných

mechanismů při procesu jednání zúčastněných stran.
 

7. Ukládají, předsedovi HSR-ÚK seznámit s tímto usnesením jednotlivá ministerstva a hejtmana Ústeckého kraje. 
 
Hlasování:    pro 10      proti   0    zdržel se   0
Usnesení 23/06/P bylo schváleno       
 
 
K bodu 4: Informace z jednání Mezirezortní komise ze dne 21. 11. 2006
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí informaci Miroslava Tlapáka, místopředsedy, o průběhu a závěrech z jednání Mezirezortní
komise ze dne 21. 11. 2006  

 
Z 15 mld. Kč schválených vládou dosud vláda uvolnila 10,5 mld. Kč. Do 30. 09. 2006 bylo v různém stavu realizace 73
projektů o celkovém objemu 2 mld. 970 mil. Kč z toho 930 mil. tvoří 11 projektů v Karlovarském kraji a 2 mld. 30 mil. 57
projektů v Ústeckém kraji. Pět projektů jsou koncepční materiály v hodnotě 10 mil. Kč.          
 
 
K bodu 5.: GPR – Dodatek č. 3
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí informaci o postupu prací na GPR – Dodatek č. 3
 

HSR-ÚK již obdržela připomínky od všech HSR okresů. Probíhají ještě jednání na HSR Teplicka. Do konce ledna bude
Dodatek č. 3, na základě připomínek, dopracován.     
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 6.: Usnesení 24/06/P: Průběžné čerpání rozpočtu 2006
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       schvaluje předložené čerpání rozpočtu HSR-ÚK za období leden – říjen 2006
 
Hlasování:    pro 10      proti   0    zdržel se   0
Usnesení 24/06/P bylo schváleno       
 
 
 
 
 
Most 09. 01. 2007
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Zapsala:                 Miroslava Jandeková
Ověřil:                     JUDr. Richard Falbr

Miroslav Tlapák
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