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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 41. řádného jednání
Předsednictva

Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
dne 16. 9. 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:
Na návrh předsedy bylo upraveno znění bodu 3.
 
1.      Kontrola plnění usnesení
            předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice
 

2.      Procedurální otázky
2.1 Kooptace člena Předsednictva – HSR Litoměřicka

            předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda
 

2.2 Úprava Statutu HSR-ÚK
            předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda
3.      Informace k podání trestního oznámení na zástupce Krajské zdravotní, a.s. JUDr. Richardem Falbrem
            předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda   
4.      Informace z jednání pracovní skupiny pro přípravu dofinancování projektů v „Aktualizované koncepci řešení ekologických

škod v Ústeckém a Karlovarském kraji“
            předkládá Miroslav Tlapák, místopředseda
5.      Vyjádření ministra průmyslu a obchodu k žádosti HSR-ÚK o zaslání výsledků práce Nezávislé odborné komise
            předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda
6.      Různé

 
ZÁVĚR

 
hlasování:    pro  12      proti  0     zdržel se  0    
Program jednání byl schválen      
 
 
K bodu 1: Kontrola plnění usnesení
 
ü     Usnesení 19/07/P: Obnova Komise pro rozvoj lidských zdrojů

úkol trvá
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ü     Usnesení 03/08/P: Změna v Předsednictvu HSR-ÚK – nový předseda HSR Litoměřicka 
úkol splněn, viz. bod 2.1

ü     Usnesení 04/08/P: Kontrola plnění usnesení
úkol splněn

ü     Usnesení 05/08/P: Kooptace člena Předsednictva – HSR Teplice
úkol splněn

ü     Usnesení 06/08/P: Hospodaření HSR-ÚK za rok 2007, průběžné čerpání rozpočtu za leden až únor 2008
úkol splněn

ü     Usnesení 07/08/P: Informace z jednání výjezdního zasedání rozpočtového výboru PSP ČR v Mostě
úkol splněn

ü     Usnesení 08/08/P: Výstupy z jednání Předsednictva HSRM ze dne 10. 3. 2008
úkol splněn

ü     Usnesení 09/08/P: Vyhodnocení Dohody o vzájemné spolupráci mezi HSR-ÚK a HSR Sokolovska
úkol splněn

 
 
K bodu 1: Kontrola plnění usnesení

Usnesení 10/08/P: Kontrola plnění usnesení
Předsednictvo HSR-ÚK provedlo kontrolu plnění usnesení ze 40. řádného jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 26. 3.
2008 a schválilo jeho plnění.
 
hlasování:    pro  12       proti  0     zdržel se  0    
Usnesení 10/08/P bylo schváleno
 
 
K bodu 2.: Procedurální otázky 
K bodu 2.1: Kooptace člena Předsednictva – HSR Litoměřicka  
Usnesení 11/08/P: Kooptace člena Předsednictva – HSR Litoměřicka
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí usnesení HSR Litoměřicka o jmenování pana Zdeňka Kubínka, místopředsedy HSR-LT a
starosty města Roudnice nad Labem, za člena Předsednictva HSR-ÚK
 

b)      kooptuje na návrh HSR Litoměřicka pana Zdeňka Kubínka za člena Předsednictva HSR-ÚK     
 
hlasování:    pro  12       proti  0     zdržel se  0    
Usnesení 11/08/P bylo schváleno
 
 
K bodu 2.2: Úprava Statutu HSR-ÚK 
Předseda uvedl původní důvody pro úpravu Statutu. Podle nové právní úpravy (§ 6 odst. 4 zákona č. 83/1990 Sb. Zákona
o sdružování občanů) jsou občanská sdružení povinna do 3 let od 3. 7. 2008 (tj. do 3. 7. 2009) doplnit do svého názvu
svou právní formu (označení o. s. /občanské sdružení). Místopředseda p. Tlapák informoval o novele zákona č. 33/2008,
kterou se mění zákon č. 83/1990 Sb. Novela říká, že od roku 2008 občanská sdružení již nejsou povinna doplnit do názvu
svou právní formu (označení o. s.). I vzhledem k této skutečnosti je ale vhodné, kromě jiných úprav ve Statutu, provést
především úpravu názvu. Ve Statutu je uveden název Hospodářská a sociální rada kraje, zatímco HSR-ÚK již několik let
používá název Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje. Předseda podotkl, že Výkonný výbor HSR-ÚK navrhl na
svém jednání několik změn na úpravu Statutu, např. změna počtu složení Předsednictva a Výkonného výboru, větší
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důraz na fungování odborných komisí, stanovení nových cílů a priorit HSR-ÚK.   
 
Usnesení 12/08/P: Úprava Statutu HSR-ÚK
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       žádá členy HSR-ÚK o písemné zaslání návrhů a připomínek na úpravu Statutu do 15. 10. 2008 na adresu
sekretariat@hsr-uk.cz
 

b)      ukládá Výkonnému výboru předložit na příštím jednání Předsednictva návrh Statutu se zapracovanými změnami
k projednání a ke schválení 

 
hlasování:    pro  12       proti  0     zdržel se  0   
Usnesení 12/08/P bylo schváleno
 
 
K bodu 3.: Informace k podání trestního oznámení na zástupce Krajské zdravotní a.s. JUDr. Richardem Falbrem
Předseda informoval o podání trestního oznámení, které podal jako fyzická osoba na Ing. Budjače a MUDr. Indru.
V současné době věc šetří Policie ČR.
Místopředseda p. Vonka vyjádřil výhrady nad tím, že dopis, který byl odeslán hejtmanovi Ústeckého kraje s informací o
podání trestního oznámení předsedou p. Falbrem byl odeslán na hlavičkovém papíře HSR-ÚK. P. Vonka nabídl také
předsedovi přizvat ing. Budjače a ing. Fialu na jednání HSR-ÚK, s tím, že objasní postup týkající se smlouvy o nájmu
části podniku a představí vize Krajské zdravotní a.s. do budoucnosti. Předseda toto pozvání odmítl. P. Vonka dále
sdělil, že Krajská zdravotní a.s. získala dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad na modernizaci
přístrojového vybavení v nemocnicích.
HSR-ÚK o záměrech Krajské zdravotní a.s. byla informována na jednání již dvakrát.
 
Usnesení 13/08/P: Informace k podání trestního oznámení na zástupce Krajské zdravotní a.s. JUDr. Richardem Falbrem
Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí informaci o podání trestního oznámení na zástupce Krajské zdravotní a.s. JUDr. Richardem
Falbrem  

 
hlasování:    pro  9       proti  0     zdržel se  3    
Usnesení 13/08/P bylo schváleno
 
 
K bodu 4: Informace z jednání pracovní skupiny pro přípravu dofinancování projektů                           v „Aktualizované
koncepci řešení ekologických škod v Ústeckém a Karlovarském kraji“
Místopředseda p. Tlapák informoval o schůzce pracovní skupiny pro přípravu dofinancování projektů                 v
„Aktualizované koncepci řešení ekologických škod v Ústeckém a Karlovarském kraji“, která se konala dne 9. 9. 2008.
Hlavním bodem jednání pracovní skupiny bylo společně najít výběr finanční varianty navýšení prostředků, která bude
předložena Ministerstvu financí. Členové pracovní skupiny doporučují zvýšení finanční částky na hodnotu 15 mld. bez
DPH (~ 3 mld. Kč).
Komise se dohodla, že oba kraje provedou doplňkovou analýzu projektů, které dosud nebyly schváleny meziresortní
komisí a projektů, u nichž bylo meziresortní komisí schváleno pouze zpracování projektové dokumentace, a to
z pohledu možného financování realizace projektů z jiných dotačních titulů (evropské, národní programy atd.), včetně
možnosti financování v návaznosti na UV č. 631/2008 (ke zprávě o možnosti posílení revitalizačních programů a
resocializačních opatření finančními prostředky státního rozpočtu České republiky).
Komise nejednala o usnesení k bodu č. 7 z 33. jednání mezirezortní komise ze dne 4. 7. 2008, tj. o změně poměru
rozdělení finančních prostředků mezi Ústeckým a Karlovarským krajem. Tento problém bude řešen samostatně na
jednání svolaném hejtmanem Ústeckého kraje.
 
Informace z jednání pracovní skupiny pro přípravu dofinancování projektů v „Aktualizované koncepci řešení
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ekologických škod v Ústeckém a Karlovarském kraji“
Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí informaci z posledního jednání pracovní skupiny pro přípravu dofinancování projektů v
„Aktualizované koncepci řešení ekologických škod v Ústeckém a Karlovarském kraji“

 
 
K bodu 5.: Vyjádření ministra průmyslu a obchodu k žádosti HSR-ÚK o zaslání výsledků práce Nezávislé odborné
komise
Předseda informoval o dopise ministra průmyslu a obchodu, ve kterém vítá zájem HSR-ÚK o oblast energetiky  a
sděluje, že Nezávislá odborná komise zpracovala „Stručnou zprávu o výsledcích práce komise“ s tím, že její celkové
dopracování včetně posouzení skupinou oponentů by mělo proběhnout do konce září 2008. Následně by mělo být
rozhodnuto o aktualizaci dosavadní Státní energetické koncepce, jejíž návrh bude předložen Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR do konce letošního roku. Zpráva Nezávislé odborné komise je umístěna na webové stránce
www.vlada.cz.
Dále předseda informoval o tom, že vláda schválila dne 10. 9. 2008 korekci územních ekologických limitů těžby hnědého
uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi, v oblasti dobývacího prostoru dolu Bílina. Jedná se       o výměnu uhlí za uhlí.
Ing. Molek, zástupce Severočeských dolů, nabídl, že na příštím jednání HSR-ÚK podá k této zprávě informaci i
s mapovou dokumentací.  
 
Vyjádření ministra průmyslu a obchodu k žádosti HSR-ÚK o zaslání výsledků práce Nezávislé odborné komise
Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí informaci předsedy k vyjádření ministra průmyslu a obchodu k žádosti HSR-ÚK o zaslání
výsledků práce Nezávislé odborné komise (tzv. „Pačesova komise“)

 
 
K bodu 6.: Různé
Ø       Předseda Regionální rady ČMKOS ÚK pan Jiří Cingr informoval o projektu „Posilování sociálního dialogu“

s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb sociálních parametrů.
Garantem projektu je MPSV ČR a projekt bude trvat v období od 1. 3. 2008 do 31. 5. 2010. Záměrem projektu je
zvýšení a rozšíření znalostí, profesních kompetencí a schopností managementu  a zaměstnanců institucí
sociálních partnerů a dále obecně zaměstnavatelů a zaměstnanců v problematikách pracovně právních vztahů,
sociálního dialogu, kolektivního vyjednávání, ekonomických, jazykových, technologických a projektových. Dále
zkvalitnění procesu moderního způsobu řízení a zejména pak zkvalitnění poskytovaných služeb evropských
standardů na národní, regionální a podnikové úrovni. Cílovou skupinu tvoří sociální partneři v ČR,
zaměstnavatelé, zaměstnanci, jejich organizace a jejich zaměstnanci. Na základě tohoto projektu vznikla
Regionální poradenská centra pro zaměstnance, která zprostředkovávají informace v oblasti pracovněprávních
vztahů, sociálního dialogu a podpory a motivace pro další vzdělání na národní a regionální úrovni, včetně
právního poradenství zaměstnancům a členům odborů. Regionální poradenské centru pro Ústecký kraj se
nachází na adrese Dvořákova 2, Ústí nad Labem.

Ø       V rámci rozsáhlé diskuse řešilo Předsednictvo náměty a stanovení cílů pro další činnost HSR-ÚK. 

Usnesení 14/08/P: Náměty a cíle pro další činnost HSR-ÚK
Předsednictvo HSR-ÚK
a)       žádá jednotlivé hospodářské a sociální rady o zaslání námětů a stanovení cílů pro další činnost HSR-ÚK  

 
hlasování:    pro  12       proti  0     zdržel se  0    
Usnesení 14/08/P bylo schváleno
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Příští jednání Předsednictva HSR-ÚK se bude konat v Lounech, přesný termín a místo bude upřesněno.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Most 22. 9. 2008
Zapsala:                 Miroslava Jandeková
Ověřil:                                     JUDr. Richard Falbr, Miroslav Tlapák
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