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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 37. řádného jednání
Předsednictva

Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
dne 1. 10. 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:
Navržený program jednání byl doplněn o bod „Současný stav k čerpání 15 mld. Kč“ a na žádost hejtmana Ústeckého
kraje předřazen před bod 3.
 
1.      Kontrola plnění usnesení
            předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice
 

2.      Odpověď ministra pro místní rozvoj ve věci programu Podpora rozvoje regionu SZ Čech a odpověď ministra financí ve věci
vyhlašování a zadávání veřejných zakázek z tzv. 15 mld. Kč

            předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda
3.      Současný stav k čerpání 15 mld. Kč
            předkládá Ing. Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje
4.      Informace z jednání mezirezortní komise ze dne 25. 6. 2007
            předkládá Miroslav Tlapák, místopředseda
5.      Průběžné čerpání rozpočtu za období leden až srpen 2007
            předkládá Ing. Jiří Zima, člen finanční komise
6.      Informace z konference „Ohlédnutí za 1. ročníkem Univerzity středního věku v Mostě“
            předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda
7.      Různé
 

 
ZÁVĚR

 
hlasování:    pro  9       proti  0         zdržel se  0    
Program jednání byl schválen      
 
 
 
K bodu 1: Kontrola plnění usnesení
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ü     Usnesení 19/06/P: Náměty k řešení nepříznivé situace v zaměstnanosti
úkol splněn (tématem řešení nepříznivé situace v zaměstnanosti se zabývala HSR-ÚK na společném jednání s Radou ÚK)

ü     Usnesení 23/06/P: Informace k zpracované studii „Význam využívání hnědého uhlí pro ČR v 21. století“
úkol vypuštěn ze sledování (vzhledem k prohlášení předsedy vlády o neprolomení územních limitů těžby hnědého uhlí)

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

ü     Usnesení 08/07/P: Návrh programu společného jednání Předsednictva HSR-ÚK a Rady Ústeckého kraje
úkol splněn

ü     Usnesení 09/07/P: Vyhodnocení Smlouvy o vzájemné spolupráci uzavřené mezi HSR-ÚK a Ústeckým krajem
úkol splněn

ü     Usnesení 10/07/P: Průběžné čerpání rozpočtu za období leden až březen 2007
úkol splněn (předseda HSR-ÚK osobně projednal s předsedou HSR Louny současný stav a budoucnost  HSR Lounska)

ü     Usnesení 11/07/P: Vyhodnocení projektu VŠFS „Universita pro střední generaci“
úkol splněn

 
 
K bodu 1:
Usnesení 12/07/P: Kontrola plnění usnesení
Předsednictvo HSR-ÚK provedlo kontrolu plnění usnesení z 36. řádného jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 14.  5.
2007 a schválilo jeho plnění.
 
Hlasování:    pro  9        proti  0       zdržel se  0
Usnesení 12/07/P bylo schváleno
 
 
Usnesení 13/07/P: K Usnesení č. 23/06/P
Předsednictvo HSR-ÚK na doporučení hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce:

a)       ukládá předsedovi HSR-ÚK zaslat prof. RNDr. Václavovi Pačesovi, DrSc., předsedovi Nezávislé komise pro
posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém horizontu, zpracovanou studii „Význam využití hnědého
uhlí pro ČR v 21. století“

 
Hlasování:    pro  9        proti  0       zdržel se  0
Usnesení 13/07/P bylo schváleno
 
 
Usnesení 14/07/P: K Usnesení č. 10/07/P
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       žádá předsedu HSR Lounska pana Jiřího Markupa, po projednání v orgánech HSR Lounska,              o zaslání
písemného vyjádření ke stavu a budoucnosti HSR Lounska  

 
Hlasování:    pro  9        proti  0       zdržel se  0
Usnesení 14/07/P bylo schváleno

K bodu 2:  
Odpověď ministra pro místní rozvoj ve věci programu Podpora rozvoje regionu SZ Čech a odpověď ministra financí ve
věci vyhlašování a zadávání veřejných zakázek z tzv. 15 mld. Kč
Dopis ministru Čunkovi zaslala HSR-ÚK z důvodu nedodržení usnesení vlády č. 1007/2005, kdy slíbená částka 250 mil.
Kč pro schválený Státní program rozvoje regionu SZ byla ponížena o 90 mil. Kč
Dopis ministru financí odeslala HSR-ÚK společně s hejtmanem Ústeckého kraje z důvodu nedodržení schváleného
plánu vyhlašování veřejných zakázek
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Předsednictvo HSR-ÚK:
a)       bere na vědomí odpověď ministra pro místní rozvoj ve věci programu Podpora rozvoje regionu SZ Čech a

odpověď ministra financí ve věci vyhlašování a zadávání veřejných zakázek z tzv. 15 mld. Kč.
Odpovědi ministrů byly součástí písemných materiálů.   

 
 
K bodu 3.:
Současný stav k čerpání 15 mld. Kč
Hejtman Ústeckého kraje Ing. Jiří Šulc přednesl prezentaci „Revitalizace a resocializace rekultivovaného území –
zajištění dlouhodobého zhodnocení rekultivovaného území“.
V úvodu prezentace hejtman objasnil pojem rekultivace území a revitalizace krajiny a připomenul vládní usnesení č.
272/2002 ze dne 18.3.2002 k návrhu čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací
hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji ve výši 15 mld. Kč z privatizačních výnosů FNM
ČR. Dále informoval o Směrnici mezirezortní komise a o základních kritériích programu. V další části prezentace jsou
znázorněny přehledy „Výše čerpání z programu pro obce, Stav čerpání programu uhelnými společnostmi“ a jsou
uvedeny příklady schválených a realizovaných projektů, jak uhelnými společnostmi, tak projekty obcí Most, Litvínov a
obcí Ústeckého kraje.
Výše čerpání z programu pro obce (30%)
Projekty schválené v MK – realizace, popř. vč. PD       PD                                     6, 139 mil. Kč
                                                                                  realizace                      1 577, 143 mil. Kč
Projekty schválené v MK – PD                                     PD                                    29, 000 mil. Kč
                                                                                   realizace                         724, 299 mil. Kč
Projekty předložené s odloženým projednáním                        PD                                      9, 000 mil. Kč
                                                                                  realizace                         839, 200 mil. Kč
Celkem                                                                                                          3 184, 874 mil. Kč
 
Stav čerpání programu uhelnými společnostmi (70%)
Uhelné společnosti v ÚK          ukončená realizace                     820 mil. Kč
                                               v realizaci                                1 890 mil. Kč
                                               schválené                                5 829 mil. Kč                           
Celkem                                                                                   8 539 mil. Kč
 
V současné době probíhá prověřování obecné připravenosti všech projektů zařazených do aktualizované Koncepce,
posuzování jejich reálnosti a udržitelnosti a seřazení projektů dle priorit kraje (vodohospodářská díla, napojení IS +
komunikace, cestovní ruch). Dále probíhá vyhledávání dalších zdrojů financování, např. strukturálními fondy EU nebo
dotačními programy ČR.
 
Ze současného stavu programu vyplývá, že doposud proběhlo 29 zasedání mezirezortní komise a v roce 2006 byla
provedena aktualizace „Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních
společností v Ústeckém a Karlovarském kraji“
Projekty schválené v MK na realizaci, popř. vč. PD                                                     1 583 282 000 Kč
Projekty schválené v MK na zpracování PD s předpokladem následné realizace                         753 392 000 Kč
Projekty předložené do MK s odloženým projednáním                                                               848 200 000 Kč
Projekty nové a projekty vrácené k přepracování a doplnění                                        3 251 426 640 Kč
Celkem                                                                                                                                  6 436 300 640 Kč
 
V prioritě 1 (projekty nové se schváleným územním plánem s pozemky ve vlastnictví obce, popř. se schváleným
územním rozhodnutím, nebo stavebním povolením, tj. připravené k realizaci nebo k zahájení vyhlášení na zpracovatele
zpracování projektové dokumentace):
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Vodohospodářská díla, sanace území                          415 810 000 Kč
Napojení IS + komunikace                                           251 765 000 Kč
Cestovní ruch                                                                19 812 000 Kč
Revitalizace krajiny, úprava zeleně                               104 340 000 Kč
Celkem                                                                       790 727 000 Kč
 
Priorita 2 (projekty nové, kde není dosud schválený územní plán, popř. kde nejsou pozemky ve vlastnictví obce a které
nelze zařadit, dle dostupných informací, do jiných operačních programů):
Vodohospodářská díla, sanace území                            30 000 000 Kč
Napojení IS + komunikace                                           927 490 950 Kč
Cestovní ruch                                                                40 362 500 Kč
Revitalizace krajiny, úprava zeleně                                 87 529 500 Kč
Celkem                                                                     1 085 382 950 Kč
 
Priorita 3 (projekty nové, které lze zařadit, dle dostupných informací, do jiných operačních programů):
Vodohospodářská díla, sanace území                                          0 Kč
Napojení IS + komunikace                                             91 485 000 Kč
Cestovní ruch                                                              621 096 890 Kč
Revitalizace krajiny, úprava zeleně                               189 359 000 Kč
Celkem                                                                        901 940 890 Kč
 
Priorita 4 (projekty nové, projekty vyřazené):
Vodohospodářská díla, sanace území                            35 500 000 Kč
Napojení IS + komunikace                                             90 325 000 Kč
Cestovní ruch                                                              149 105 800 Kč
Revitalizace krajiny, úprava zeleně                               115 631 000 Kč
Celkem                                                                        390 561 800 Kč
 
Potřeby Ústeckého kraje na revitalizaci území postiženého těžbou hnědého uhlí:
Minimální potřeba, tj. projekty schválené a projekty s prioritou 1                                   4 058 415 000 Kč
Optimální potřeba, tj. včetně projektů s prioritou 1 a 2                                       5 143 797 950 Kč
 
Kompletní prezentace je součástí tohoto usnesení.
 
Usnesení 15/07/P: Současný stav k čerpání 15 mld. Kč
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí předloženou prezentaci hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce
b)      ukládá předsedovi komise pro energetiku a uhelný průmysl panu Miroslavu Tlapákovi svolat jednání komise za

účasti zástupců Krajského úřadu Ústeckého kraje s cílem vyhodnotit výši finančních prostředků potřebnou pro
zajištění revitalizace území postiženého těžbou hnědého uhlí a stanovení systémových kroků, které by vedly
k pokrytí těchto finančních potřeb revitalizace Ústeckého kraje. Zástupce za KÚ ÚK určí hejtman Ústeckého
kraje. 

 
Hlasování:    pro  9        proti  0       zdržel se  0
Usnesení 15/07/P bylo schváleno

K bodu 4:
Informace z jednání mezirezortní komise ze dne 25. 6. 2007
Mezirezortní komise na svém 29. jednání:

-          konstatovala, že zůstává k vyhlášení celkem 47 projektů na realizaci, které projednala mezirezortní komise a u
těchto projektů doporučila MF vyhlášení veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. Z toho je 25 projektů
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předložených obcemi a 22 projektů předložených uhelnými společnostmi. K okamžitému vyhlášení je
připraveno 20 projektů.

-          byla podepsána smlouva se zhotovitelem (Vysoká škola báňská v Ostravě) na aktualizaci Směrnice mezirezortní
komise. V průběhu září bude pracovní verze předána členům mezirezortní komise k připomínkování

-          poslanec Vojíř (místopředseda MK) požádal, aby docházelo k zadávání veřejných zakázek již v I. Q roku, tak aby
byla zajištěna realizace staveb v klimaticky příznivém období

-          zástupce MF předal členům mezirezortní komise aktualizovaný plán vyhlašování veřejných zakázek na projekty
v roce 2007 a přehled veřejných zakázek v roce 2007 zadaných a rozpracovaných

 
Informace z jednání mezirezortní komise ze dne 25. 6. 2007 
Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí informaci o průběhu a závěrech z jednání mezirezortní komise ze dne 25. 6. 2007
 
 
K bodu 5:
Průběžné čerpání rozpočtu za období leden až srpen 2007
Ing. Jiří Zima, člen finanční komise, seznámil Předsednictvo HSR-ÚK s vývojem hospodaření HSR-ÚK k 31. 8. 2007.
K mírnému překroční v rozpočtu došlo pouze u položky Reprografické služby. Ostatní položky jsou čerpány v souladu
se schváleným rozpočtem.  
 
Usnesení 15/07/P: Průběžné čerpání rozpočtu za období leden až srpen 2007
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       schvaluje předložené čerpání rozpočtu za období leden až srpen 2007   
 
Hlasování:    pro 9      proti   0    zdržel se   0
Usnesení 15/07/P bylo schváleno        
 
 
K bodu 6.:
Informace z konference „Ohlédnutí za 1. ročníkem Univerzity středního věku v Mostě“
Dne 19. září 2007 se konala konference Vysoké školy finanční a správní, o.p.s. s názvem „Ohlédnutí za 1. ročníkem
Univerzity středního věku v Mostě“. Organizátorem celého projektu byla Mgr. J. B. Sporková. Projekt byl
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt byl zahájen 7. 11. 2005,
výuka 250 přihlášených zájemců probíhala od října 2006 do června 2007. Uchazeči se vzdělávali  v 5 modulech, největší
zájem byl o jazykovou gramotnost. Dle hodnocení absolventů, by většina z nich přivítala pokračování projektu.
V dopoledním bloku vystoupili se svými příspěvky také partneři projektu. V odpoledním bloku byla předána
absolventům osvědčení. Připravuje se vydání Sborníku.
 
Informace z konference „Ohlédnutí za 1. ročníkem Univerzity středního věku v Mostě“
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí informaci z konference Vysoké školy finanční a správní, o.p.s. „Ohlédnutí za 1. ročníkem
Univerzity středního věku v Mostě“

 
 
 
Most 4. 10. 2007
Zapsala:                 Miroslava Jandeková
Ověřil:                     JUDr. Richard Falbr

Miroslav Tlapák
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