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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 35. řádné jednání
Předsednictva

Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
dne 19. 02. 2007 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.      Procedurální otázky
2.1. Doplnění člena Finanční komise

            předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda
2.2. Průběžné čerpání rozpočtu 2006, návrh rozpočtu pro rok 2007, Finanční řád

            předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice
 

3.      Doporučení zástupce HSR-ÚK do Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR
            předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda
 

4.      Informace z jednání mezirezortní komise ze dne 19. 01. 2007
            předkládá Miroslav Tlapák, místopředseda
 

5.      Informace ke zpracovanému Dodatku č. 3 GPR
            předkládá Ing. Helena Veverková, místopředsedkyně
 

6.      Příprava společného jednání Předsednictva HSR-ÚK a Rady Ústeckého kraje
            předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda
 

7.      Informace o projektu „Vzdělávací a tréninkové centrum (Polygon) Ústeckého kraje“
            předkládá Mgr. Pavel Šefl, CSc., V.I.A. Praha
 

8.      Různé
 

 
ZÁVĚR

 
hlasování:    pro  10       proti  0         zdržel se  0    
Program jednání byl schválen      
K bodu 1: Kontrola plnění usnesení
 
ü     Usnesení 19/06/P: Náměty k řešení nepříznivé situace v zaměstnanosti



Všeobecná šablona pro stanice AG

file:///C/Zakázky/HSR-ÚK/_WEB/KOMPLET ZÁLOHA 2016-08-20/hsr-uk/usneseni/38.htm[23.8.2016 11:03:21]

úkol trvá

ü     Usnesení 21/06/P: Kontrola plnění usnesení
úkol splněn

ü     Usnesení 22/06/P: Stav politické situace v ČR po volbách
úkol splněn

ü     Usnesení 23/06/P: Informace k zpracované studii „Význam využívání hnědého uhlí pro ČR v 21. století“
úkol trvá

ü     Usnesení 24/06/P: Průběžné čerpání rozpočtu 2006
úkol splněn

 
 
K bodu 1:
Usnesení 01/07/P: Kontrola plnění usnesení
Předsednictvo HSR-ÚK provedlo kontrolu plnění usnesení z 34. řádného jednání Rady a Předsednictva HSR-ÚK ze dne
21. 12. 2006 a schválilo jeho plnění.
 
Hlasování:    pro  10        proti  0       zdržel se  0
Usnesení 01/07/P bylo schváleno
 
 
K bodu 2: Procedurální otázky
Usnesení 02/07/P: Doplnění člena Finanční komise
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí usnesení č. 70/06/VH12 z valné hromady HSR Ústecka
b)      jmenuje Ing. Jiřího Zimu členem Finanční komise HSR-ÚK             

 
Hlasování:    pro  10        proti  0       zdržel se  0
Usnesení 02/07/P bylo schváleno
 
 
Usnesení 03/07/P: Průběžné čerpání rozpočtu 2006, návrh rozpočtu pro rok 2007, Finanční řád
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       schvaluje předložené čerpání rozpočtu za období leden až prosinec 2006
b)      schvaluje předložený návrh rozpočtu pro rok 2007
c)       schvaluje platnost stávajícího Finančního řádu i pro rok 2007
d)      ukládá předsedovi projednat s Jiřím Markupem situaci v HSR Lounska   

 
Hlasování:    pro  10        proti  0       zdržel se  0
Usnesení 03/07/P bylo schváleno
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 3:
Usnesení 04/07/P: Doporučení zástupce HSR-ÚK do Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR
Předsednictvo HSR-ÚK:
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a)       bere na vědomí informaci o usnesení vlády č. 77 ze dne 24. 01. 2007 o zřízení Nezávislé odborné komise pro
posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu pod vedením prof. RNDr.
Václava Pačese, DrSc.

b)      jmenuje zástupcem HSR-ÚK do této komise pana Miroslava Tlapáka, statutárního zástupce předsedy HSR-ÚK a
předsedu odborné komise pro energetiku a hnědouhelné hornictví při HSR-ÚK

 
Hlasování:    pro 10      proti   0    zdržel se   0
Usnesení 04/07/P bylo schváleno       
 
 
K bodu 4:
Informace z jednání Mezirezortní komise ze dne 19. 01. 2007
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí informaci Miroslava Tlapáka, místopředsedy, o průběhu a závěrech z jednání Mezirezortní
komise ze dne 19. 01. 2007  

 
Dne 30. 11. 2006 UV č. 1356 byli nově jmenováni členové mezirezortní komise. Předsedou mezirezortní komise byl
zvolen Ing. Tomáš Hüner, náměstek ministra průmyslu a obchodu, místopředsedou byl zvolen Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D.,
poslanec Parlamentu ČR. MPO bylo uloženo, aby provedlo u uhelných společností rozdělení projektů dle priorit,
Ústecký kraj provede rozdělení projektů u obcí. Aktualizovaná Koncepce bude projednávána na příští MK. Členové MK
byli požádáni, aby zaslali své náměty do novelizované Směrnice MK. Členové MK obdrželi seznam akcí, které již mohou
být vyhlášeny k realizaci.
MK schválila projekty:   Chomutov – Rekreační areál Pražská pole, Crosový areál Místo-Málkov, Účelová komunikace I.
                                   Most – Čepirohy – hydrogeologický průzkum

Ústí nad Labem – Veřejné a účelové komunikace, Rekreační území centrální, rekreační území
východ, Cyklostezka 2, cyklostezka 4, Centrální kanalizace

                                   Litvínov – Revitalizace Růžodolské výsypky – cyklostezka a osová komunikace
Ministerstvu financí bylo uloženo, aby urychlilo vyhlašování veřejných zakázek. 
 
 
K bodu 5.:
Usnesení 05/07/P: GPR – Dodatek č. 3
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí informaci o zpracovaném Dodatku č. 3 GPR
b)      ukládá Ing. Veverkové prověřit finanční náročnost rozdělení projektů do dotačních programů odbornou firmou
c)       žádá HSR okresů o zaslání přehledu odborných firem, které jsou jejich členy, do 23. 03. 2007. Odborné firmy by

jednotlivé projekty roztřídily dle příslušných dotačních programů jednotlivých resortů a kraje.
d)      žádá HSR okresů o celkové vyhodnocení plnění GPR z předchozích Dodatků i Dodatku č. 3 se zasláním

nejpozději do 23. 03. 2007
 
Hlasování:    pro 10      proti   0    zdržel se   0
Usnesení 05/07/P bylo schváleno       

 
 
K bodu 6.:
Usnesení 06/07/P: Příprava společného jednání Předsednictva HSR-ÚK a Rady Ústeckého kraje
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       navrhuje termín společného jednání Předsednictva HSR-ÚK a Rady Ústeckého kraje:
16. 05. 2007 nebo
13. 06. 2007
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b)      pověřuje Výkonný výbor HSR-ÚK přípravou programu společného jednání
c)       žádá HSR okresů o zaslání návrhů do programu do 23. 03. 2007
d)      pověřuje předsedu HSR-ÚK, aby informoval hejtmana Ústeckého kraje o návrhu termínů a programu

společného jednání 
 
Hlasování:    pro 10      proti   0    zdržel se   0
Usnesení 06/07/P bylo schváleno        
 
 
K bodu 7.:
Informace o projektu „Vzdělávací a tréninkové centrum (Polygon) Ústeckého kraje“
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí informaci o projektu „Vzdělávací a tréninkové centrum (Polygon) Ústeckého kraje“    
 
Vzdělávací centrum bude připravovat pracovníky, především montážní dělníky, pro investory v průmyslových zónách,
ale i pro ostatní zaměstnavatele regionu. Vzdělávací centrum bude umístěno v prostorách Střední školy technické
v Mostě – Velebudicích, kde bude k dispozici celá výrobní linka, na které se případní zaměstnanci proškolí a seznámí se
tak s požadavky zaměstnavatele. Projekt by měl být částečně hrazen ze strukturálních fondů Evropské unie. Vzdělávací
centrum by mělo začít fungovat od července – srpna 2007 ve 14 denním cyklu, ve kterém by bylo proškoleno cca 200
zaměstnanců.   
 
 
K bodu 8.: Různé
Ing. Josef Matějka, místopředseda, informoval o jednání HSR Litoměřic, která se na svém jednání zabývala problémem
školství a výuky především v oblasti učebních oborů. Učebních oborů je v dnešní době nedostatek a je problém sehnat
kvalifikované připravené absolventy. Pokladovým materiálem jednání byla Analýza budoucích potřeb zaměstnavatelů
v Ústeckém kraji
 
 
 
 
 
Most 21. 02. 2007
Zapsala:                 Miroslava Jandeková
Ověřil:                     JUDr. Richard Falbr

Miroslav Tlapák
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