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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
 

ze 40. řádného jednání
Předsednictva

Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
dne 26. 3. 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:
1.      Kontrola plnění usnesení
            předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice
 

2.      Procedurální otázky
2.1 Kooptace člena Předsednictva – HSR Teplicka

            předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda
 

2.2 Hospodaření HSR-ÚK za rok 2007, průběžné čerpání rozpočtu za leden až únor 2008
            předkládá Martin Fraško, předseda finanční komise
3.      Informace z jednání výjezdního zasedání rozpočtového výboru PSP ČR v Mostě
            předkládá Ing. Helena Veverková, místopředsedkyně
 

3.1 Jmenování pracovní skupiny pro přípravu konceptu postupu dofinancování projektů v
„Aktualizované koncepci řešení ekologických škod v Ústeckém a Karlovarském kraji“

            předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda   
4.      Výstupy z jednání Předsednictva HSRM ze dne 10. 3. 2008
            předkládá Ing. Helena Veverková, místopředsedkyně
5.      Vyhodnocení Dohody o vzájemné spolupráci mezi HSR-ÚK a HSR Sokolovska
            předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda
6.      Různé

 
ZÁVĚR

 
hlasování:    pro  10       proti  0     zdržel se  1    
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 splněn

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

ü     Usnesení 01/08/P: Kontrola plnění usnesení
úkol splněn

ü     Usnesení 02/08/P: Změna v Předsednictvu HSR-ÚK – žádost Ing. Antonína Vincence  
úkol splněn, viz. bod 2.1

ü     Usnesení 03/08/P: Změna v Předsednictvu HSR-ÚK – nový předseda HSR Litoměřicka 
úkol trvá

 
 
K bodu 1:
Usnesení 04/08/P: Kontrola plnění usnesení
Předsednictvo HSR-ÚK provedlo kontrolu plnění usnesení z 39. řádného jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 13. 2.
2008 a schválilo jeho plnění.
 
hlasování:    pro  10       proti  0     zdržel se  1    
Usnesení 04/08/P bylo schváleno
 
 
K bodu 2.1:  
Usnesení 05/08/P: Kooptace člena Předsednictva – HSR Teplice
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí usnesení HSR Teplicka o jmenování personálního ředitele Severočeských dolů a.s. Ing. Josefa
Molka členem předsednictva HSRT

b)      kooptuje na návrh HSR Teplicka Ing. Josefa Molka za člena Předsednictva HSR-ÚK    
 
hlasování:    pro  10       proti  0     zdržel se  1    
Usnesení 05/08/P bylo schváleno
 
 
K bodu 2.2: 
Pan Martin Fraško, předseda finanční komise, přednesl informaci o hospodaření HSR-ÚK za rok 2007. HSR-ÚK vytvořila
v hodnocené části roku celkový zisk ve výši 410.302,44 Kč. Hospodaření probíhalo v souladu se schváleným rozpočet,
k překročení rozpočtu došlo pouze u položky reprografické služby.
Za první dva měsíce roku 2008 byl rozpočet čerpán z 12%. Členský příspěvek v plné výši uhradila HSR Mostecka a
polovinu příspěvku HSR Ústecka. HSR-ÚK také obdržela dotace od Úřadu práce v Mostě.
Hospodaření HSR-ÚK nevykazuje žádné závady a lze jej označit za vyhovující.
 
Usnesení 06/08/P: Hospodaření HSR-ÚK za rok 2007, průběžné čerpání rozpočtu za leden až únor 2008
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       schvaluje předložené hospodaření HSR-ÚK za rok 2007  
b)      schvaluje průběžné čerpání rozpočtu za leden až únor 2008     

 
hlasování:    pro  10       proti  0     zdržel se  1    
Usnesení 06/08/P bylo schváleno
 
K bodu 3.:
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Informace z jednání výjezdního zasedání rozpočtového výboru PSP ČR v Mostě
Místopředsedkyně Ing. Helena Veverková informovala o výjezdním zasedání rozpočtového výboru Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR v Mostě ve dnech 19. – 21.2.2008. Rozpočtový výbor na veřejném zasedání vyslechl
prezentaci HSR-ÚK „Řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji“
přednesenou Ing. Helenou Veverkovou a prezentaci hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce „Revitalizace a
resocializace rekultivovaného území“. Ing. Veverková upozornila na situaci s DPH, kdy se v rámci DPH vrátí státu 3 mld.
Kč z uvolněných 15 mld. Kč.
Členové rozpočtového výboru si při návštěvě Mostu prohlédli zrekultivovaná místa, jako např.  Hipodrom        a
Autodrom, navštívili Děkanský kostel, hrad Hněvín a povrchový lom Armáda.

Rozpočtový výbor přijal usnesení, ve kterém:
I. doporučuje     - vládě, aby posoudila možnosti dofinancování projektů v „Aktualizované koncepci

  řešení ekologických škod v Ústeckém a Karlovarském kraji“
- ministru financí, hejtmanovi Ústeckého a Karlovarského kraje a Hospodářské a
  sociální radě Ústeckého a Karlovarského kraje, aby připravili koncept společného  
  postupu pro výše uvedené jednání vlády

II. žádá                         ministra financí, aby rozpočtovému výboru pravidelně 1x do roka předkládal zprávu o uvolňování
a využívání finančních prostředků na odstraňování následků ekologických škod

 
Usnesení 07/08/P: Informace z jednání výjezdního zasedání rozpočtového výboru PSP ČR v Mostě
Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí informaci o výjezdním zasedání rozpočtového výboru PSP ČR v Mostě ve dnech 19. – 21. 2.
2008

b)      bere na vědomí přijaté usnesení rozpočtového výboru (viz. výše)
v návaznosti na výše uvedené usnesení

c)       žádá Hospodářské a sociální rady o zaslání návrhů na personální obsazení pracovní skupiny pro přípravu
konceptu postupu dofinancování projektů v „Aktualizované koncepci řešení ekologických škod v Ústeckém a
Karlovarském kraji“.
Vaše návrhy zašlete do první poloviny května 2008 na e-mail jandekova@hsr-uk.cz. Pracovní skupina bude
jmenována na příštím jednání HSR-ÚK. 

d)      po jmenování pracovní skupiny ukládá předsedovi HSR-ÚK informovat rozpočtový výbor PSP ČR       o postupu
a způsobu, jakým se HSR-ÚK bude danou problematikou zabývat

 
hlasování:    pro  10       proti  0     zdržel se  1    
Usnesení 07/08/P bylo schváleno
 
 
K bodu 4:
Výstupy z jednání Předsednictva HSRM ze dne 10. 3. 2008
Ing. Helena Veverková, předsedkyně HSRM, informoval o jednání HSRM, jehož nosným bodem byla   informace
poslance Mgr. Oldřicha Vojíře k energetické politice ČR.
Z usnesení HSRM: Předsednictvo HSRM vyzývá Komisi pro energetiku a uhelný průmysl při HSR-ÚK k jejímu svolání pro
přípravu stanoviska ke strategickým a rozvojovým záměrům v oblasti energetiky vlády a ČEZu, především v oblasti výstavby
plynových elektráren v SZ Čechách a k využití části ekologické daně na revitalizaci území SZ.

HSRM dále vyslechla informaci poslance Petra Červenky k výjezdnímu zasedání rozpočtového výboru PSP ČR v Mostě.
Z usnesení HSRM: Předsednictvo HSRM vyzývá Komisi pro energetiku a uhelný průmysl při HSR-ÚK, aby se v nejbližší době
sešla a připravila koncept postupu pro jednání vlády, která posoudí možnost dofinancování projektů v „Aktualizované koncepci
řešení ekologických škod v Ústeckém a Karlovarském kraji“ 
Usnesení 08/08/P: Výstupy z jednání Předsednictva HSRM ze dne 10. 3. 2008
Předsednictvo HSR-ÚK

mailto:jandekova@hsr-uk.cz
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a)       bere na vědomí informaci o závěrech z jednání Předsednictva HSRM ze dne 10. 3. 2008
b)      ukládá předsedovi Komise pro energetiku a uhelný průmysl, aby komisi svolal a seznámil členy komise

s uvedenou problematikou    
 
hlasování:    pro  10       proti  0     zdržel se  1    
Usnesení 08/08/P bylo schváleno
 
 
K bodu 5.:
Vyhodnocení Dohody o vzájemné spolupráci mezi HSR-ÚK a HSR Sokolovska
V únoru roku 2002 byla uzavřena mezi HSR-ÚK a HSR Sokolovska Dohoda o vzájemné spolupráci. Obě strany dohody
předložily svá vyhodnocení a shodly se, že společným zájmem byla především podpora           a prosazování opatření
plynoucích z Globálního plánu revitalizace pánevních oblastí SZ Čech. Obě hospodářské a sociální rady také
spolupracovaly na přípravě „Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností
v Ústeckém a Karlovarském kraji“.
Zástupci obou HSR jsou vzájemně pravidelně zváni na svá jednání. Předseda JUDr. Richard Falbr vyslovil obdiv HSR
Sokolovska, která má ve svém kraji velký vliv. Spolupráce mezi oběma HSR je dobrá a bude pokračovat i v budoucnu.
Tajemník HSR Sokolovska pan Václav Veselý informoval o novém složení předsednictva HSRS, které bylo zvoleno
25.2.2008 na dvouleté funkční období. Novým předsedou HSRS se stal pan poslanec Lubomír Suk, za místopředsedy
byli zvoleni Ing. František Štěpánek a Ing. Rudolf Tomíček.            
 
Usnesení 09/08/P: Vyhodnocení Dohody o vzájemné spolupráci mezi HSR-ÚK a HSR Sokolovska
Předsednictvo HSR-ÚK

a)       schvaluje předložené vyhodnocení Dohody o vzájemné spolupráci mezi HSR-ÚK a HSR Sokolovska, stejně tak
bez výhrad akceptuje i vyhodnocení zpracované HSR Sokolovska

 
hlasování:    pro  10       proti  0     zdržel se  1    
Usnesení 09/08/P bylo schváleno
 
 
K bodu 7.: Různé
Ø       Předseda Regionální rady ČMKOS ÚK pan Jiří Cingr informoval o dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji a

seznámil Předsednictvo s problematikou v oblasti dopravy, kterou se ČMKOS ÚK zabývá. Dále informoval o
dohodě o vytvoření partnerství s Eures. Evropská komise ale toto partnerství neschválila.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Most 7. 4. 2008
Zapsala:                 Miroslava Jandeková
Ověřil:                                     Usnesení bylo schváleno Per rolam.
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