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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 36. řádného jednání
Předsednictva

Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
dne 14. 05. 2007 v Mostě od 09,00 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.      Návrh programu společného jednání Předsednictva HSR-ÚK a Rady Ústeckého kraje
            předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

2.1. Vyhodnocení Smlouvy o vzájemné spolupráci uzavřené mezi HSR-ÚK a Ústeckým krajem
            předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda
3.      Informace z jednání mezirezortní komise ze dne 23. 04. 2007
            předkládá Martina Havlová, tajemnice mezirezortní komise
4.      Průběžné čerpání rozpočtu za obdobní leden až březen 2007
            předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice
5.      Vyhodnocení projektu VŠFS „Universita pro střední generaci“
            předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice
6.      Různé
 

 
ZÁVĚR

 
hlasování:    pro  10       proti  0         zdržel se  0    
Program jednání byl schválen      
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 1: Kontrola plnění usnesení



Všeobecná šablona pro stanice AG

file:///C/Zakázky/HSR-ÚK/_WEB/KOMPLET ZÁLOHA 2016-08-20/hsr-uk/usneseni/39.htm[23.8.2016 11:03:22]

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

úkol trvá

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

ü     Usnesení 01/07/P: Kontrola plnění usnesení
úkol splněn

ü     Usnesení 01/07/P: Kontrola plnění usnesení
úkol splněn

ü     Usnesení 02/07/P: Doplnění člena Finanční komise
úkol splněn

ü     Usnesení 03/07/P: Průběžné čerpání rozpočtu 2006, návrh rozpočtu pro rok 2007, Finanční řád
úkol splněn

ü     Usnesení 04/07/P: Doporučení zástupce HSR-ÚK do Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb
ČR
úkol splněn

ü     Usnesení 05/07/P: GPR – Dodatek č. 3
úkol splněn

ü     Usnesení 06/07/P: Příprava společného jednání Předsednictva HSR-ÚK a Rady Ústeckého kraje
úkol splněn

 
 
K bodu 1:
Usnesení 07/07/P: Kontrola plnění usnesení
Předsednictvo HSR-ÚK provedlo kontrolu plnění usnesení z 35. řádného jednání Rady a Předsednictva HSR-ÚK ze dne
19. 02. 2007 a schválilo jeho plnění.
 
Hlasování:    pro  10        proti  0       zdržel se  0
Usnesení 07/07/P bylo schváleno
 
 
K bodu 2:  
Usnesení 08/07/P: Návrh programu společného jednání Předsednictva HSR-ÚK a Rady Ústeckého kraje
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí náměty předložené okresními HSR do programu společného jednání
b)      schvaluje program společného jednání Předsednictva HSR-ÚK a Rady Ústeckého kraje s těmito body jednání:

           
1.       Hodnocení Smlouvy o vzájemné spolupráci uzavřené mezi HSR-ÚK a Ústeckým krajem   
2.       Náměty k řešení nepříznivé situace v zaměstnanosti
3.       Stav a rozvoj dopravní infrastruktury Ústeckého kraje
4.       Problematika související s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v regionu, nutnost rozvoje

učňovského školství a středních technických škol v regionu
Společné jednání Předsednictva HSR-ÚK a Rady Ústeckého kraje se bude konat 13. 06. 2007 na Krajském úřadě v Ústí
nad Labem

c)       ukládá tajemnici zaslat schválený program jednání hejtmanovi Ústeckého kraje
d)      ukládá předsedovi JUDr. Falbrovi dojednat s hejtmanem Ústeckého kraje schůzku, jejímž předmětem bude

předjednání výše schváleného programu. Schůzka by se konala za účasti Výkonného výboru HSR-ÚK a
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hejtmana Ústeckého kraje a jeho náměstků. Navrhovaný termín schůzky – poslední týden v květnu.                
e)      bere na vědomí doporučení místopředsedy pana Radka Vonky zaslat schválený program jednání členům Rady

Ústeckého kraje a vedoucím odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje
 
Hlasování:    pro  10        proti  0       zdržel se  0
Usnesení 08/07/P bylo schváleno
 
 
K bodu 2.1.: Vyhodnocení Smlouvy o vzájemné spolupráci uzavřené mezi HSR-ÚK a Ústeckým krajem  
Předseda JUDr. Falbr informoval o činnosti HSR-ÚK v roce 2006 a v 1. polovině 2007, poukázal na dobrou spolupráci
s okresními hospodářskými radami i HSR Sokolovska a přednesl zprávu o vyhodnocení Smlouvy o vzájemné spolupráci
uzavřené mezi HSR-ÚK a Ústeckým krajem. Tato Smlouva byla uzavřena dne 13. 12. 2001 a 20. 12. 2005 byl uzavřen
Dodatek č. 1 k této Smlouvě. Předseda konstatoval, že spolupráce, která je deklarována ve výše uvedené Smlouvě se
neprohlubuje. Je nutné, aby se obě strany pokusily najít shodu na určení a způsobech řešení hlavních problémů kraje.
Jde především o výstavbu chybějících úseků rychlostní komunikace R7, I/27, R13, řešení dopravní infrastruktury
spočívající v rychlém spojení všech vzniklých průmyslových zón s hlavními dálničními tahy, řešení nezaměstnanosti
v kraji, zvyšující se nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Kladně lze hodnotit spolupráci při schvalování projektů do
Státního programu rozvoje regionu Severozápad.   
V diskusi byl kladen důraz na změnu sociální politiky (nezaměstnaní nemají zájem pracovat), výstavbu vodní cesty mezi
Ústím nad Labem a Děčínem, dobudování R7, I/27, R13, zajištění dopravní obslužnosti.
Předseda informoval o schůzce s ministrem pro místní rozvoj Jiřím Čunkem, který přislíbil pokračování čerpání dotací
z 15 mld. Kč a plnění usnesení vlády č. 1007/2005 ke Státnímu programu rozvoje regionu Severozápad.. Na záři 2007 je
předběžně dojednána návštěva ministra dopravy Ing. Aleše Řebíčka.     
 
Usnesení 09/07/P: Vyhodnocení Smlouvy o vzájemné spolupráci uzavřené mezi HSR-ÚK a Ústeckým krajem
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       schvaluje předložené vyhodnocení Smlouvy o vzájemné spolupráci uzavřené mezi HSR-ÚK a Ústeckým krajem
  

 
Hlasování:    pro  10        proti  0       zdržel se  0
Usnesení 09/07/P bylo schváleno
 
 
K bodu 3: Informace z jednání mezirezortní komise ze dne 23. 04. 2007
Z jednání mezirezortní komise:

Ÿ       Projednávala změnu poměru finančních prostředků mezi uhelnými společnostmi a krajem 
(současný stav 80:20). Kraj požadoval změnu poměru na 50:50, mezirezortní komise schválila poměr 70:30.
Projekty předložené obcemi a Ústeckým krajem (ÚK) jsou ale nedostatečně připravené.

Ÿ       MF předložilo přehled veřejných zakázek a jeho plán vyhlašování.
Ÿ       MF a MPO bylo uloženo prověřit do 15. 06. 2007 termínovou připravenost u předkládaných

projektů.
Ÿ       ÚK a MMR bylo uloženo provést do 15. 06. 2007 analýzu revitalizačních projektů obcí, tak, aby

bylo možné využít finanční prostředky z EU.
Ÿ       MF a MPO bylo uloženo předložit do 30. 09. 2007, v návaznosti na provedenou analýzu,

předpokládanou spoluúčast státu a možný způsob financování.
Ÿ       ÚK bylo uloženo do 30. 06. 2007 znovu prověřit připravenost projektů z Koncepce, posoudit

reálnost a udržitelnost projektů a podle těchto kritérií pak projekty seřadit.
Ÿ       Zabývala se zpracováním Směrnice mezirezortní komise. Směrnice by měla být schválena do

30. 09. 2007.
Ÿ       Uložila ministerstvům prověřit možnost spolufinancování projektů z EU.  
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Informace z jednání mezirezortní komise ze dne 23. 04. 2007
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí informaci o průběhu a závěrech z jednání mezirezortní komise ze dne 23. 04. 2007
 
 
 
K bodu 4: Průběžné čerpání rozpočtu za období leden až březen 2007
Finanční komise předložila vývoj hospodaření HSR-ÚK k 31. 03. 2007. Hospodaření probíhá v souladu se schváleným
rozpočtem pro rok 2007. Finanční komise projednávala možnost jiné varianty připojení k internetu a využívání
telekomunikačních služeb, zabývala se snížením položky za ekonomické služby, navrhla zahrnout do rozpočtu pro rok
2008 položku „rozpočtová rezerva“. Finanční komise projednávala stav v HSR Lounska, navrhuje vytvořit statut
„externího člena“, členové HSR Lounska by měli možnost přejít k jiné okresní HSR, členský příspěvek by se
procentuálně rozdělil mezi okresní HSR, jehož by byl členem a mezi HSR-ÚK.
 
Usnesení 10/07/P: Průběžné čerpání rozpočtu za období leden až březen 2007
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       schvaluje předložené čerpání rozpočtu za období leden až březen 2007
b)      ukládá Výkonnému výboru projednat návrh řešení Finanční komise ve vztahu k fungování HSR Lounska   

 
Hlasování:    pro 10      proti   0    zdržel se   0
Usnesení 10/07/P bylo schváleno       
 
 
K bodu 5.: Vyhodnocení projektu VŠFS „Universita pro střední generaci“
HSR-ÚK se v roce 2005 stala jedním z partnerů projektu Universita pro střední generaci. Projekt je financován z ESF a
ČR. Projekt byl zaměřen na další vzdělávání osob ohrožených ztrátou zaměstnání či nezaměstnaných ve věku 45 až 55
let. Uchazeči získali vzdělání v občanské, informační, ekonomické a jazykové gramotnosti a gramotnosti udržitelného
rozvoje. Vzdělání je posluchačům poskytováno zdarma. Každý absolvent obdrží osvědčení. Závěrečné hodnocení
projektu proběhne na konferenci v záři 2007 v Mostě. Občané mají zájem na pokračování tohoto projektu, VŠFS se snaží
získat další finanční prostředky z ESF, tak aby ve své aktivitě mohla pokračovat. VŠFS považuje partnerství HSR-ÚK za
významné.
 
Usnesení 11/07/P: Vyhodnocení projektu VŠFS „Universita pro střední generaci“
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí předložené vyhodnocení projektu „Universita pro střední generaci“
b)      schvaluje případnou další spolupráci s VŠFS v rámci pokračování tohoto projektu

 
Hlasování:    pro 10      proti   0    zdržel se   0
Usnesení 11/07/P bylo schváleno       
 
 
K bodu 6.: Různé

Ÿ         Místopředsedkyně Ing. Veverková informovala o zajištění finančních nabídek od odborných firem,
které by provedly rozdělení projektů z GPR do dotačních projektů ČR a EU. Výkonný výbor provede
vyhodnocení nabídek a rozhodne, zda tento záměr bude financovat HSR-ÚK nebo každá HSR samostatně. 

Ÿ         Místopředsedkyně Ing. Veverková informovala o žebříčku kvality života mezi jednotlivými okresy
Česka, který byl zpracován Mladou frontou Dnes. Z žebříčku vyplývá, že nejhůř se žije v Ústeckém kraji (Most,
Chomutov, Louny, Litoměřice, Teplice, Děčín). Materiál byl projednán na HSRM s doporučením, v rámci HSR-ÚK
přizvat k diskusi nad výsledky tohoto výzkumu zpracovatele a zástupce kraje.   
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Most 16. 05. 2007
Zapsala:                 Miroslava Jandeková
Ověřil:                     JUDr. Richard Falbr

Ing. Helena Veverková
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