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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 38. řádného jednání
Předsednictva

Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
dne 27. 11. 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.      Informace z jednání Evropského parlamentu  
            předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda
3.      Informace z jednání mezirezortní komise ze dne 30. 10. 2007
            předkládá Miroslav Tlapák, místopředseda  
4.      Procedurální otázky

4.1. Průběžné čerpání rozpočtu za období leden až říjen 2007, návrh rozpočtu HSR-ÚK pro rok 2008, finanční řád pro rok
2008

            předkládá finanční komise
5.      Informace a náměty Hospodářských a sociálních rad okresů
            předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda
6.      Různé

6.1. Informace k připravované konferenci s názvem „Těžba a krajina“
            předkládá Ing. Helena Veverková, místopředsedkyně

6.2. Informace o vydání historických pohlednic měst a vesnic Ústeckého kraje
            předkládá Ing. Helena Veverková, místopředsedkyně
 

 
ZÁVĚR

 
hlasování:    pro  10       proti  0         zdržel se  0    
Program jednání byl schválen      
 
 
K bodu 1: Kontrola plnění usnesení
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ü     Usnesení 12/07/P: Kontrola plnění usnesení
úkol splněn

ü     Usnesení 13/07/P: Zaslat prof. RNDr. Václavovi Pačesovi, DrSc. studii „Význam využití hnědého uhlí pro ČR v 21.
století“
úkol splněn (studie byla odeslána 3. října 2007)

ü     Usnesení 14/07/P: Žádost na HSR Lounska o zaslání písemného vyjádření ke stavu a budoucnosti HSR Lounska
úkol splněn (VV HSR Lounska rozhodl pokračovat v činnosti HSR Lounska a seznámit své členy s návrhem řešení dané
situace, VV HSR Lounska rozhodl vyřešit příspěvkovou kázeň k HSR-ÚK)

ü     Usnesení 15/07/P: Současný stav k čerpání 15 mld. Kč
úkol trvá (svolání komise pro energetiku a uhelný průmysl)

ü     Usnesení 16/07/P: Průběžné čerpání rozpočtu za období leden až srpen 2007
úkol splněn

 
 
K bodu 1:
Usnesení 17/07/P: Kontrola plnění usnesení
Předsednictvo HSR-ÚK provedlo kontrolu plnění usnesení z 37. řádného jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 1. 10.
2007 a schválilo jeho plnění.
 
Hlasování:    pro  10        proti  0       zdržel se  0
Usnesení 17/07/P bylo schváleno
 
 
K bodu 2:  
Informace z jednání Evropského parlamentu
Předseda HSR-ÚK informoval o návrhu smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení
Evropského společenství, tzv. reformní smlouvu, týkající se Evropské unie a jejího fungování. Jedná se          o
dokument, který novelizuje dosavadní smlouvy. Důsledkem vzniku této reformní smlouvy byla debata           o evropské
ústavní smlouvě, proti které se odmítavě postavila Francie a Nizozemí v roce 2005. Ratifikace reformní smlouvy
proběhne v parlamentech, pouze v Irsku bude vypsáno referendum.
V otázce čerpání strukturálních fondů je Česká republika, oproti jiným novým členským zemím, značně pozadu. Podle
informací Evropské komise neměla zatím ČR schválený žádný operační program financovaný z Evropského fondu pro
regionální rozvoj ani z Fondu soudružnosti. Oproti tomu v oblasti regionálních operačních programů byly schváleny
Výborem Regionální rady regionu soudružnosti Severovýchod první projekty a zároveň rada schválila další kolo výzvy.
Předseda HSR-ÚK informoval o Přehledu dotačních programů a příležitostí, které měsíčně jeho kancelář vydává a
rozesílá.
Ing. Jiří Aster, místopředseda HSR Děčínska, pozval JUDr. Richarda Falbra na seminář k lodní dopravě po Labi, který se
uskuteční v Bruselu a požádal ho také o jeho angažmá v této záležitosti.   
 
Informace z jednání Evropského parlamentu
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí informace předsedy HSR-ÚK o jednáních v Evropském parlamentu    
 
 
K bodu 3.:
Informace z jednání mezirezortní komise ze dne 30. 10. 2007
Mezirezortní komise projednávala nutnost řešení problematiky předání vzniklého majetku do vlastnictví obcí   a krajů.
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Tato problematika bude zapracována do Směrnice mezirezortní komise. Hejtman Ústeckého kraje předložil materiál,
který ukazuje na možné financování revitalizace území z programů ČR a fondů EU              a představil materiál, který
prověřil celkem 146 projektů z hlediska jejich připravenosti, reálnosti a udržitelnosti. Projekty byly seřazeny dle priorit
kraje – vodohospodářská díla, napojení IS a obnova komunikací, cestovní ruch, revitalizace krajiny a úprava zeleně.
Ministerstvo financí předalo členům mezirezortní komise přehled veřejných zakázek v roce 2007 (zadaných a
rozpracovaných). Připravuje se materiál pro jednání vlády, který by řešil zefektivnění procesu posuzování a hodnocení
projektů k řešení škod vzniklých v souvislosti s těžbou uhlí před privatizací těžebních společností a projektů
revitalizace dotčených krajů a regionů. Mezirezortní komise schválila novelizaci Směrnice mezirezortní komise,
zpracovatelem byla Vysoká škola báňská. Mezirezortní komisi byly předloženy ke schválení 3 projekty – Obnova silnice
III/25120, Komunikace Chotějovice – Ledvice a Lom Ležáky – Most, Podzemní těsnící stěna – II. etapa, 3. část – Ochrana
před průsaky kontaminovaných vod.
Na příštím jednání mezirezortní komise by měl být předložen přesný přehled financí, které byly v rámci schválených 15
mld. Kč vyčerpány. Poté bude možné splnit usnesení 15/07/P – svolat komisi pro energetiku  a uhelný průmysl.
V současné době probíhají jednání s Ing. Jaroslavou Kusznirukovou.  
 
Informace z jednání mezirezortní komise ze dne 30. 10. 2007 
Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí informaci o průběhu a závěrech z jednání mezirezortní komise ze dne 30. 10. 2007
 
 
K bodu 4:
Průběžné čerpání rozpočtu za období leden až říjen 2007, návrh rozpočtu HSR-ÚK pro rok 2008, finanční řád pro rok
2008
Předsednictvo HSR-ÚK bylo seznámeno s vývojem hospodaření HSR-ÚK za období leden až říjen 2007. Čerpání
rozpočtu probíhá v souladu se schváleným rozpočtem, k překroční došlo pouze u položky Reprografické služby.
Členské příspěvky byly zatím naplněny z 93 %.
Předsednictvu HSR-ÚK byl předložen návrh rozpočtu pro rok 2008. Finanční komise navrhla v rozpočtu tyto úpravy:
vypustit řádek Správní poplatky, Kurzové rozdíly a v příjmové části řádek Dividendy. Vzhledem k inflaci navýšit položku
Mzdy (s tím souvisí i navýšení 35% odvodů). Do návrhu rozpočtu byla nově přidána položka Konference. Ostatní
položky rozpočtu byly upraveny podle průběžného čerpání roku 2007.
Finanční řád HSR-ÚK pro rok 2008 je shodný s rokem 2007.     
 
Usnesení 18/07/P: Průběžné čerpání rozpočtu za období leden až říjen 2007, návrh rozpočtu HSR-ÚK pro rok 2008,
finanční řád pro rok 2008
Předsednictvo HSR-ÚK

a)       schvaluje předložené čerpání rozpočtu za období leden až říjen 2007
b)      schvaluje předložený návrh rozpočtu pro rok 2008
c)       schvaluje předložený finanční řád pro rok 2008

 
Hlasování:    pro  10        proti  0       zdržel se  0
Usnesení 18/07/P bylo schváleno
 
 
 
 
 
 
K bodu 5:
Informace a náměty Hospodářských a sociálních rad okresů



Všeobecná šablona pro stanice AG

file:///C/Zakázky/HSR-ÚK/_WEB/KOMPLET ZÁLOHA 2016-08-20/hsr-uk/usneseni/41.htm[23.8.2016 11:05:40]

Předseda HSR-ÚK požádal přítomné zástupce jednotlivých hospodářských rad o sdělení jejich priorit.
Ing. Vladimír Špinar, tajemník HSR Děčína, představil priority děčínské rady, mezi které patří dopravní infrastruktura,
rozvoj zaměstnanosti a rozvoj cestovního ruchu. Ing. Špinar současně pozval přítomné na pracovní setkání k rozvoji
dopravní infrastruktury v Děčíně.
Přítomní předsedové okresních rad se shodli, že v současné době se zabývají také problematikou učňovského školství  
 
Usnesení 19/07/P: Obnova Komise pro rozvoj lidských zdrojů
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí informace o prioritách Hospodářských a sociálních rad okresů a o námětech, kterými se
zabývají

b)      doporučuje obnovit Komisi pro rozvoj lidských zdrojů
c)       žádá jednotlivé hospodářské a sociální rady o zaslání návrhů na personální obsazení komise

 
Hlasování:    pro 10     proti   0    zdržel se   0
Usnesení 19/07/P bylo schváleno       
 
 
K bodu 6.1.:
Informace k připravované konferenci s názvem „Těžba a krajina“
Místopředsedkyně Ing. Helena Veverková informovala o připravované konferenci s výstavou s názvem Těžba a krajina –
Krajinná, sociální a ekonomická přeměna těžebního regionu, kterou pořádá Společnost pro trvale udržitelný život,
Karlovy Vary ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Sokolovska. Předseda HSRS Ing. Rudolf Tomíček se
obrátil na HSR-ÚK s žádostí o spolupodílení se na přípravách chystané konference    a o finanční podporu. Přítomní
vyjádřili své připomínky k obsahu programu a předloženému rozpočtu konference.
 
Usnesení 20/07/P: Informace k připravované konferenci s názvem „Těžba a krajina“
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí informaci o připravované konferenci s názvem „Těžba a krajina“
b)      pověřuje místopředsedkyni Ing. Helenu Veverkovou jednáním s HSR Sokolovska v této záležitosti

 
Hlasování:    pro 10     proti   0    zdržel se   0
Usnesení 20/07/P bylo schváleno        
 
 
K bodu 6.2.:
Informace o vydání historických pohlednic měst a vesnic Ústeckého kraje
Místopředsedkyně Ing. Helena Veverková informovala o nabídce, kterou obdržela HSR Mostecka od pana Jaroslava
Hrona, který vydává pohlednice a video CD pohlednic měst a vesnic Ústeckého kraje
 
Informace o vydání historických pohlednic měst a vesnic Ústeckého kraje
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí informaci o vydání historických pohlednic měst a vesnic Ústeckého kraje
 

 
 
 
 
K bodu 6.: Různé
Pan Radek Vonka, náměstek hejtmana ÚK, informoval přítomné o:

-          dopravní obslužnosti ÚK - připomněl, že před rokem byla vypovězena smlouva DP ÚK, ÚK má uzavřeny 
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smlouvy s jinými dopravci, problémy jsou pouze s vybavením vozového parku
-          Krajské zdravotní a.s. – zdůraznil, že nešlo o privatizaci, Ústecký kraj je jediným vlastníkem akciové

společnosti. Nemocnice poskytují stejnou zdravotní péči, akciová společnost přinese možnost lepšího řízení a
kontroly

-          zásadách územního rozvoje, které se v současné době projednávají
-          Regionálním operačním programu NUTS II Severozápad, který je zaměřen na regeneraci a rozvoj měst,

integrovanou podporu místního rozvoje, dostupnost a dopravní obslužnost, udržitelný rozvoj cestovního ruchu,
technická asistence. Pro ROP je vyčleněno 745 mil. Euro. 

 
Usnesení 21/07/P: Žádost o zařazení člena HSR-ÚK do Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu
regionu soudružnosti Severozápad
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       ukládá předsedovi HSR-ÚK oslovit hejtmana Ústeckého kraje s žádostí o delegování zástupce HSR-ÚK do
Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudružnosti Severozápad

 
Hlasování:    pro 10     proti   0    zdržel se   0
Usnesení 21/07/P bylo schváleno       
 
 
 
 
Most 4. 12. 2007
Zapsala:                 Miroslava Jandeková
Ověřil:                     JUDr. Richard Falbr

Miroslav Tlapák
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