
Všeobecná šablona pro stanice AG

file:///C/Zakázky/HSR-ÚK/_WEB/KOMPLET ZÁLOHA 2016-08-20/hsr-uk/usneseni/42.htm[23.8.2016 11:05:41]

HSR-ÚK
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

Předsednictvo
434 37 Most, Budovatelů 2830

 
 
 

U S N E S E N Í
 

z 39. řádného jednání
Předsednictva

Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
dne 13. 2. 2008 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:
Body programu 5 a 6 byly z jednání vypuštěny a budou předloženy na příštím jednání.
 
1.      Kontrola plnění usnesení
            předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice
 

2.      Procedurální otázky
2.1 Změny v Předsednictvu HSR-ÚK

            předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda
3.      Informace o vývoji Krajské zdravotní a.s.
            předkládá Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana  
4.      Dlouhodobá strategie společnosti ČEZ, a.s. v Ústeckém kraji
            předkládá Mgr. Ing. Vladimír Hlavinka, ředitel divize výroba ČEZ, a.s.
5.      Informace z jednání mezirezortní komise ze dne 18.12.2007
            předkládá Miroslav Tlapák, místopředseda
6.      Doplňující informace k připravované konferenci s názvem „Těžba a krajina“
            předkládá Ing. Helena Veverková, místopředsedkyně
7.      Různé

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

ü     Usnesení 17/07/P: Kontrola plnění usnesení
úkol splněn

ü     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
úkol splněn

ü     Usnesení 19/07/P: Obnova Komise pro rozvoj lidských zdrojů
úkol trvá

ü     Usnesení 20/07/P: Informace k připravované konferenci s názvem „Těžba a krajina“
úkol splněn, viz. bod Různé

ü     Usnesení 21/07/P: Žádost o zařezaní člena HSR-ÚK do Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu
regionu soudružnosti Severozápad
úkol splněn

 
 
K bodu 1:
Usnesení 01/08/P: Kontrola plnění usnesení
Předsednictvo HSR-ÚK provedlo kontrolu plnění usnesení z 38. řádného jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 27. 11.
2007 a schválilo jeho plnění.
 
Hlasování:    pro  10        proti  0       zdržel se  0
Usnesení 01/08/P bylo schváleno
 
 
K usnesení 21/07/P
HSR-ÚK obdržela dopisem vyjádření hejtmana Ústeckého kraje k žádosti o zařazení člena HSR-ÚK do Monitorovacího
výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad. Nominace členů do Monitorovacího
výboru je v kompetenci Výboru Regionální rady, který dne 1.2.2008 žádost projednal a usnesením č. 10/16/2008 rozhodl
nerozšiřovat dále počty členů Monitorovacího výboru.

Předsednictvo HSR-ÚK
a)       bere na vědomí vyjádření Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad nerozšiřovat dále počty

členů Monitorovacího výboru
 

 
 
K bodu 2.1:  
Usnesení 02/08/P: Změna v Předsednictvu HSR-ÚK – žádost Ing. Antonína Vincence
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí žádost Ing. Antonína Vincence o uvolnění z funkce člena Předsednictva HSR-ÚK z důvodu
ukončení výkonu funkce místopředsedy HSR Teplicka

b)      žádá HSR Teplicka, aby předložila HSR-ÚK návrh na svého nového zástupce v Předsednictvu     HSR-ÚK    
 
Hlasování:    pro  10        proti  0       zdržel se  0
Usnesení 02/08/P bylo schváleno
Usnesení 03/08/P: Změna v Předsednictvu HSR-ÚK – nový předseda HSR Litoměřicka
Předsednictvo HSR-ÚK:
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a) bere na vědomí usnesení Předsednictva č. 82/07/P z V. shromáždění členů HSR Litoměřicka, na kterém byl
zvolen novým předsedou HSR Litoměřicka Ing. Josef Matějka.

b)      žádá HSR Litoměřicka, aby předložila HSR-ÚK návrh na svého nového zástupce v Předsednictvu     HSR-ÚK    
 
Hlasování:    pro  10        proti  0       zdržel se  0
Usnesení 03/08/P bylo schváleno
 
 
K bodu 3.:
Informace o vývoji Krajské zdravotní a.s.  
Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana, v úvodu připomněl, že 1. záři 2007 došlo k transformaci pěti nemocnic do jedné
akciové společnosti Krajská zdravotní. Zdůraznil, že pro Ústecký kraj je zdravotnictví velkou prioritou a  vyvrátil vzniklé
obavy z: 

-          nemožnosti nakládání s majetkem
-          neuzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou
-          závazků po lhůtě splatnosti = řešeno
-          přechodu na systém SAP = systém byl spuštěn
-          snížení mezd zaměstnanců = podepsána kolektivní smlouva, došlo k navýšení mezd

Ing. Fiala zdůraznil, že obavy z vývoje podobné situaci v Karlovarském kraji se v Krajské zdravotní a.s. nenaplnily.
Počátkem února byl schválen podnikatelský plán pro rok 2008 (součástí finanční rozpočet + investiční plán). Na otázku,
zda Krajská zdravotní a.s. může čerpat finanční prostředky z fondů EU odpověděl ing. Fiala kladně. Ve 2. polovině roku
2008 dojde k založení o.p.s. Nemocnice ÚK, která bude čerpat peníze na měkké projekty (vzdělávání zaměstnanců).
V diskusi byla mimo jiné řešena otázka počtu operačních sálů v nemocnici Teplice. Závěrem předseda HSR-ÚK
konstatoval, že informace o vývoji Krajské zdravotní a.s. jsou zatím uspokojivé. HSR-ÚK bude vývoj i nadále sledovat.  
     
 
Informace o vývoji Krajské zdravotní a.s.   
Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí informaci o Krajské zdravotní a.s.
 
 
K bodu 4:
Dlouhodobá strategie společnosti ČEZ, a.s v Ústeckém kraji
Ing. Vladimír Hlavinka, ředitel divize výroba ČEZ, a.s., seznámil členy HSR-ÚK se dlouhodobou strategií společnosti
ČEZ, a.s. v Ústeckém kraji. Hned v úvodu ředitel předeslal, že společnost usiluje o to být jedničkou na trhu. V současné
době ČEZ působí již v devíti zemích střední a jihovýchodní Evropy a připravují projekty v Bosně a Hercegovině a
v Srbsku. Přesto klíčovým regionem je stále Česká republika, především Ústecký kraj. Vzhledem k tomu, že se blíží
konec plánované životnosti většiny uhelných elektráren, zahájil ČEZ rozsáhlý investiční program.
Mezi projekty v realizaci patří:

-          Komplexní obnova elektrárny Tušimice II – zahájení obnovy 06/2007, uvedení do provozu 10/2010
-          Nový zdroj elektrárny Ledvice – zahájení přípravných prací na staveništi 11/2007, ukončení 12/2012

Mezi projekty v přípravě patří:
-          Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II – zahájení 03/2011, ukončení 03/2013
-          Nový zdroj v elektrárně Počerady – zahájení přípravy projektu 2008, ukončení 2013

Investice jsou spojeny s řadou omezujících podmínek mezi které patří např. zajištění vody, paliva a sorbentů, vhodné
pozemky, kvalifikovaný personál, splnění ekologických podmínek aj. Z toho důvodu může hrozit i krátkodobý
nedostatek výkonu. Snižování zásob tuzemského uhlí a změny v legislativě i tržním prostředí mají vliv na změnu
portfolia Skupiny ČEZ. Pro výstavbu paroplynových elektráren je v rámci ČR relativní dostatek vhodných lokalit.
Moderní technologie mají mnohem vyšší účinnost a vyžadují méně zaměstnanců (nasazení moderních bezobslužných
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technologií, nové technologie vyžadují nové znalosti a vyšší kvalifikaci). Obnova zdrojů bude mít významný dopad do
snižování emisí a tím i do kvality životního prostředí.    
 
Dlouhodobá strategie společnosti ČEZ, a.s. v Ústeckém kraji
Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí informaci o dlouhodobé strategii společnosti ČEZ, a.s. v Ústeckém kraji 
 
 
K bodu 5:
Vypuštěn z jednání, bude případně projednán na příštím jednání. 
 
 
K bodu 6.:
Viz. bod Různé
 
 
K bodu 7.: Různé
Ø       Předseda JUDr. Richard Falbr seznámil přítomné s usnesením HSR Teplicka a HSR Mostecka, které žádají HSR-

ÚK, aby iniciovala na výjezdním zasedání Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky uvolnění finančních prostředků z fondu reserv Státního rozpočtu do programu Severozápad. Program
stále existuje, ale nebyl v letošním roce finančně naplněn a z tohoto důvodu ani vyhlášen.

 
Ø          Předseda JUDr. Richard Falbr informoval o výjezdním zasedání rozpočtového výboru Poslanecké

sněmovny Parlamentu České republiky. Rozpočtový výbor bude zasedat v Mostě ve dnech 19. – 21.2.2008. Ve
středu 20.2.2008 se od 10 hod. v budově Magistrátu města Mostu bude konat veřejné zasedání, jehož hlavním
bodem bude čerpání prostředků z privatizace na sanaci Ústeckého kraje. V odpoledním programu navštíví
členové rozpočtového výboru některá z míst Mostecka, např. Hipodrom, Autodrom, Hněvín, Děkanský kostel,
povrchový důl.
 

Ø        Ing. Vladimír Špinar, tajemník HSR okresu Děčín, pozval přítomné na schůzku pracovní skupiny zaměřené na
zaměstnanost. Jednání se uskuteční 18.2.2008 od 13 hod. na Děčínském zámku. Jednání by se měl zúčastnit i
zástupce zřizovatele středních škola a učilišť z Krajského úřadu v Ústí nad Labem. Na programu jednání bude
zhodnocení propagační akce Úřadu práce a HSRD ve vztahu k základním školám, možnosti komplexní
rekvalifikace Úřadu práce, možnosti ovlivnění škol a učilišť zaměstnavateli a ESF a program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Na závěr jednání proběhne krátká prohlídka prostor Děčínského zámku.

 
Ø       Ing. Josef Štrudl, člen HSR Sokolovska, informoval o rozhodnutí Sněmu HSRS, ke konferenci  s názvem „Těžba a

krajina“, která bude zaměřena pouze na Karlovarský kraj. HSRS tedy původní záměr s finanční pomocí od HSR-
ÚK zamítla.

 
 

 
 
Most 22. 2. 2008
Zapsala:                 Miroslava Jandeková
Ověřil:                     JUDr. Richard Falbr

Miroslav Tlapák
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