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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 42. řádného jednání
Předsednictva

Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
dne 30. 10. 2008 v Lounech 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 byl bod 3. předloženého programu přesunut před bod 1.
 
1.      Prezentace korekce schválených limitů pro Severočeské doly a.s.

            předkládá Ing. Josef Molek, personální ředitel a Ing. Vladimír Budinský, vedoucí odboru komunikace,
Severočeské doly, a.s.

 

2.      Kontrola plnění usnesení
            předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice
 

3.      Procedurální otázky
3.1 Úprava Statutu HSR-ÚK

            předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda
 

3.2 Strategie další činnosti HSR-ÚK
            předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda
 

3.3 Průběžné čerpání rozpočtu HSR-ÚK k 30. 9. 2008
            předkládá Ing. Robert Pelíšek, člen finanční komise
4.      Informace o konferenci „Střední odborné školství a trh práce“
            předkládá Ing. Josef Matějka, předseda HSR Litoměřicka
5.      Různé

 
ZÁVĚR

 
hlasování:    pro  8      proti  0     zdržel se  0    
Program jednání byl schválen      
 
 
 
 
Předseda JUDr. Richard Falbr přivítal přítomné členy HSR-ÚK v Lounech, v sídle společnosti M2 Sors, s.r.o. a
poděkoval panu Jiřímu Markupovi za pohoštění a příjemné zázemí v prostorách Polyfunkčního domu. Dále předseda
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přivítal starostu města Loun Ing. Jana Kernera, který HSR-ÚK popřál úspěšné jednání.

V úvodu také předseda informoval o dopise od Ing. Jiřího Šulce, který poděkoval Hospodářské a sociální radě
Ústeckého kraje za vzájemnou spolupráci pro Ústecký kraj po celou dobu funkčního období hejtmana.
 
 
K bodu 1: Prezentace korekce schválených limitů pro Severočeské doly a.s.
Ing. Vladimír Budinský, vedoucí odboru komunikace Severočeských dolů a.s. informoval o korekci schválených limitů
těžby na Dole Bílina (usnesení vlády 1176/2008). V úvodu připomenul vznik Severočeských dolů, které 1. 1. 2009 oslaví
15 let od založení společnosti. Společnost Severočeské doly vznikla sloučením Dolů Bílina a Dolů Nástup Tušimice.
Jejím hlavním předmětem činnosti je těžba, úprava a prodej hnědého uhlí. Největším odběratelem uhlí je skupina ČEZ,
která je také od roku 2006 jediným akcionářem společnosti. Dále pak ing. Budinský informoval o samotné korekci limitů
těžby na Dole Bílina.
Podrobné informace a mapové znázornění je součástí přiložené prezentace. 
 
Prezentace korekce schválených limitů pro Severočeské doly, a.s.
Předsednictvo HSR-ÚK

a)       bere na vědomí přednesenou informaci o úpravě závazné linie omezení postupu lomu Bílina schválené vládou
ČR UV č. 1176/2008  

 
 
K bodu 2: Kontrola plnění usnesení
 
ü     Usnesení 19/07/P: Obnova Komise pro rozvoj lidských zdrojů

úkol splněn, viz. bod 2.2

ü     Usnesení 10/08/P: Kontrola plnění usnesení
úkol splněn

ü     Usnesení 11/08/P: Kooptace člena Předsednictva – HSR Litoměřice
úkol splněn

ü     Usnesení 12/08/P: Úprava Statutu HSR-ÚK
úkol splněn, viz. bod 2.1

ü     Usnesení 13/08/P: Informace k podání trestního oznámení na zástupce Krajské zdravotní a.s. JUDr. Richardem
Falbrem
úkol splněn

ü     Usnesení 14/08/P: Náměty a cíle pro další činnost HSR-ÚK
úkol splněn 

 

Usnesení 15/08/P: Kontrola plnění usnesení
Předsednictvo HSR-ÚK provedlo kontrolu plnění usnesení ze 41. řádného jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 16. 9.
2008 a schválilo jeho plnění.
 
hlasování:    pro  8       proti  0     zdržel se  0    
Usnesení 15/08/P bylo schváleno
 
 
 
K bodu 3.: Procedurální otázky 
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K bodu 3.1: Úprava Statutu HSR-ÚK
Předseda informoval o jednání Výkonného výboru ze dne 27. 10. 2008, který doporučil ve Statutu HSR-ÚK provést
změny v:
(změny jsou znázorněny tučně)

§  Čl. IV, bod 1.                přejmenovat nejvyšší orgán HSR-ÚK, kterým je rada na Sněm
§  Čl. V, bod 2., a)                       upravit text … z předsedy, 3 místopředsedů a 11 členů …
§  Čl. V, bod 4.                doplnit za c) skládá se z předsedy a 2 členů
§  Čl. VII, bod 1.               vyškrtnout za c) volí a odvolává členy Předsednictva HSR-ÚK
§  Čl. VIII, bod 3.              vyškrtnout text … který je oprávněn jednání zahájit, je-li přítomna

nadpoloviční většina členů orgánu.
 
Na základě doporučení místopředsedy HSR-ÚK p. Miroslava Tlapáka ze dne 29. 10. 2008 byl Statut HSR-ÚK dále
upraven v:

§  Čl. II, bod 2.                 doplněn text v 2. odrážce … a obdobných programů vztahujících se na
oblast SZ Čech

§  Čl. II, bod 2.                 doplněna 3. odrážka o text kontrolou plnění UV č. 50/2002 a UV č.
189/2002 ke Zprávě o hospodářské situaci Ústeckého kraje

§  Čl. V, bod 1., b)                       doplněn text každá hospodářská a sociální rada je na Sněmu zastoupena
5 delegovanými zástupci

§   Čl. V, bod 1., c)                      doplněn text každý delegovaný zástupce (fyzická osoba) hospodářské a
sociální rady má na Sněmu 1 hlas

§  Čl. V, bod 2., a)                       vypustit … 3 místopředsedů – o těch je již hovořeno v čl. VII, bod 2. a upravit
text z předsedy a 14 dalších členů delegovaných po 2 zástupcích za každou
hospodářskou a sociální radu

§  Čl. VII, bod 1.               vypustit za d) rozhoduje o dalších náležitostech, které si usnesením do
své kompetence vyhradí

§  Čl. VII, bod 2.               vypustit text Předsednictvo ze svého středu volí
§  Čl. VII, bod 2, b)           doplnit text za ze svého středu 3 místopředsedy HSR-ÚK …
§  Čl. VII, bod 2.               vypustit text Návrhy na předsedu a místopředsedu a doplnit předkládají

Předsednictvu HSR-ÚK členové HSR-ÚK
 
Na základě písemného požadavku od Ing. Roberta Pelíška, člena HSR Teplicka byla do Statutu, čl. II, Programové cíle
doplněna také podpora a prosazování oblasti zdravotnictví.
 
Usnesení 16/08/P: Úprava Statutu HSR-ÚK
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       schvaluje návrh úpravy Statutu HSR-ÚK
 

b)      doporučuje Radě HSR-ÚK schválit změny Statutu HSR-ÚK v rozsahu schváleném a doporučeném
Předsednictvem HSR-ÚK 

 
hlasování:    pro  8       proti  0     zdržel se  0   
Usnesení 16/08/P bylo schváleno

Předseda dále informoval o přijatém usnesení Výkonného výboru HSR-ÚK č. 13/08/VV, ve kterém Výkonný výbor mj.
doporučuje Předsednictvu:
I.      schválit jmenovitě místopředsedy s určením pro oblast podnikatelskou, odbory a samosprávu:

-          místopředseda za oblast podnikatelskou – Jiří Markup
-          místopředseda za odbory – Miroslav Tlapák
-          místopředseda za samosprávu – bude určen na jednání Předsednictva dne 30. 10. 2008
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II.    schválit statutárního zástupce předsedy HSR-ÚK, a to p. Miroslava Tlapáka
 
Po rozsáhlé diskusi a návrhu Ing. Heleny Veverkové, aby byly nejprve přesně stanoveny kompetence a zaměření
činnosti navrhovaných místopředsedů bylo schválení místopředsedů přesunuto na příští jednání Předsednictva HSR-
ÚK.
 
Usnesení 17/08/P: Projednání schválení místopředsedů pro oblast podnikatelské a hospodářské sféry, odbory a
samosprávu, volba statutárního zástupce předsedy HSR-ÚK
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       odkládá jmenovité schválení místopředsedů pro oblast podnikatelské a hospodářské sféry, odbory a
samosprávu na příští jednání Předsednictva HSR-ÚK
 

b)      ukládá Výkonnému výboru předložit na příštím jednání Předsednictva konkrétní zaměření činnosti 
místopředsedů
 

c)       volí p. Miroslava Tlapáka statutárním zástupcem předsedy HSR-ÚK 
 
hlasování:    pro  8       proti  0     zdržel se  0   
Usnesení 17/08/P bylo schváleno
 
 
K bodu 3.2: Strategie další činnosti HSR-ÚK
Na základě usnesení 14/08/P, kterým byly hospodářské a sociální rady požádány o předložení námětů a cílů obdržela
HSR-ÚK priority a cíle od HSR Litoměřicka, která požaduje:
§        postoupení problematiky těžebně ekologických škod pro Litoměřicko na úroveň HSR-ÚK a zajistit její další

řešení
§        postoupit problematiku učňovského a středně technického školství v našem regionu ve vztahu ke struktuře a

úrovni znalostí absolventů jako prioritu

Pan Jiří Markup, předseda HSR Lounska, doporučil na jednání Výkonného výboru dne 27. 10. 2008 zaktivizovat činnost
jednotlivých komisí, zejména pak komise pro rozvoj lidských zdrojů a dopravní komise s důrazem také na problematiku
vodní a drážní dopravy. Dále doporučil ustanovit komisi pro oblast podnikání.
 
Usnesení 18/08/P: Strategie další činnosti HSR-ÚK
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       schvaluje obnovení činnosti:
§      Komise pro rozvoj lidských zdrojů
§      Dopravní komise s důrazem také na problematiku vodní a drážní dopravy

 

b)      odvolává z funkce předsedy Stálé dopravní komise Ing. Milana Dundra
 

c)       vyslovuje poděkování Ing. Milanu Dundrovi za jeho aktivní činnost v dopravní komisi
 

d)      jmenuje do funkce předsedy dopravní komise Ing. Jiřího Astera, místopředsedu HSR okresu Děčín
 

e)      jmenuje do funkce předsedy komise pro rozvoj lidských zdrojů Ing. Josefa Matějku, předsedu HSR Litoměřicka
 

f)         ukládá nově ustanoveným předsedům komisí, aby do 31. ledna 2009 předložili Předsednictvu personální
obsazení a návrh činnosti komise
 

g)      ukládá Výkonnému výboru předložit na dalším jednání Předsednictva plán činnosti a návrh na předsedu komise
pro oblast podnikání

 
hlasování:    pro  8       proti  0     zdržel se  0   
Usnesení 18/08/P bylo schváleno
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K bodu 3.3 Průběžné čerpání rozpočtu HSR-ÚK k 30. 9. 2008
Ing. Robert Pelíšek, člen finanční komise, okomentoval vývoj hospodaření HSR-ÚK za období leden až září 2008.
K překroční rozpočtu došlo u položek DHM (od 3 tis. do 40 tis. Kč) a Internet vč. WEB z důvodu zakoupení nové sestavy
PC a přechodu na jiného poskytovatele internetu. Ostatní položky jsou čerpány v souladu se schváleným rozpočtem.
Finanční komise navrhuje pro rok 2009, z důvodu inflace, navýšení položky Mzdy a 35% SZP. 
 
Usnesení 19/08/P: Průběžné čerpání rozpočtu HSR-ÚK k 30. 9. 2008
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       schvaluje předložené průběžné čerpání rozpočtu HSR-ÚK za období leden až září 2008
 

hlasování:    pro  8       proti  0     zdržel se  0   
Usnesení 19/08/P bylo schváleno

 
 
K bodu 4.: Informace o konferenci „Střední odborné školství a trh práce“
Ing. Josef Matějka, předseda HSR Litoměřicka, informoval o konferenci „Střední odborné školství a trh práce“, která se
konala dne 25. 9. 2008 v Litoměřicích. Program konference byl věnován současnému stavu středního odborného a
učňovského školství v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů a trhu práce v Ústeckém kraji. Z konference vyplynulo, že
současný stav středního a odborného školství je stavem dlouhodobým a je výsledkem netečného přístupu ke školství.
Účastníci konference se dohodli na vytvoření pracovní skupiny, která bude složena ze zástupců Odboru školství,
mládeže a sportu KÚ ÚK, HSR-ÚK, Krajské hospodářské komory ÚK a Svazu podnikatelů ve stavebnictví, pobočka Ústí
n/L. 
 
Usnesení 20/08/P: Informace o konferenci „Střední odborné školství a trh práce“
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí přednesenou informaci o konferenci „Střední odborné školství a trh práce“
 

b)      podporuje ustanovení pracovní skupiny se zaměřením na střední a odborné školství 
 

hlasování:    pro  8       proti  0     zdržel se  0   
Usnesení 20/08/P bylo schváleno
 
 
K bodu 5: Různé
Členové Výkonného výboru i Předsednictva HSR-ÚK se shodli na tom, že je potřeba udržovat i nadále těsný vztah
s Ústeckým krajem. Po ustanovení nové krajské vlády by bylo vhodné vyvolat jednání s hejtmanem Ústeckého kraje ve
věci Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi HSR-ÚK a Ústeckým krajem. HSR-ÚK by také měla mít svého zástupce
v některých odborných komisích Ústeckého kraje a v Regionální radě regionu soudržnosti NUTS II Severozápad.
 
Usnesení 21/08/P: Pověření pro předsedu HSR-ÚK
Předsednictvo HSR-ÚK

a)       pověřuje předsedu JUDr. Richarda Falbra, aby po ustanovení nové krajské vlády vyvolal jednání s hejtmanem
Ústeckého kraje ve věci Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi HSR-ÚK a Ústeckým krajem a dále požádal
hejtmana Ústeckého kraje o projednání zastoupení HSR-ÚK v některých odborných komisích Ústeckého kraje a
v Regionální radě regionu soudržnosti NUTS II Severozápad.

 
hlasování:    pro  8       proti  0     zdržel se  0   
Usnesení 21/08/P bylo schváleno
 
 
Příští jednání Předsednictva HSR-ÚK se bude konat 11. 12. 2008 od 10 hodin v Ústí nad Labem, v kongresovém sále
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Best Western Hotel Vladimir.
 
 
 
 
 
Most 6. 11. 2008
Zapsala:  Miroslava Jandeková
Ověřil: JUDr. Richard Falbr, Ing. Josef Molek


	Lokální disk
	Všeobecná šablona pro stanice AG


