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HSR-ÚK
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

434 37 Most, Budovatelů 2830
 
 
 

U S N E S E N Í
 

ze 43. společného jednání
Rady a Předsednictva

Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
dne 11. 12. 2008 v Ústí nad Labem 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)
Z 39 pozvaných členů a zástupců za jednotlivé hospodářské a sociální rady bylo přítomno 20 členů s právem hlasování.
Rada HSR-ÚK byla usnášení-schopná.
 
Program jednání:
1.      Kontrola plnění usnesení

            předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice
 

2.      Procedurální otázky
2.1 Schválení Statutu HSR-ÚK

            předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda
 

2.2 Průběžné čerpání rozpočtu k 30. 11. 2008, návrh rozpočtu pro rok 2009, návrh finančního řádu
pro rok 2009

            předkládá Ing. Robert Pelíšek, člen finanční komise
 

2.3 Plnění usnesení č. 17/08/P a 18/08/P z jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 30. 10. 2008
            předkládá Miroslav Tlapák, místopředseda
3.      Aktualizace Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi HSR-ÚK a Ústeckým krajem
            předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda
4.      Různé

4.1 Návrh Hospodářské a sociální rady Mostecka na zastupování člena mezirezortní komise
            předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda
 

4.2 Návrh předsedy komise pro energetiku a uhelný průmysl ke zprávě „Nezávislé odborné komise
k posouzení energetických potřeb ČR“ a k oponentnímu posudku k této zprávě

            předkládá Miroslav Tlapák, místopředseda
 

ZÁVĚR
 

hlasování:    pro  11      proti  0     zdržel se  0    
Program jednání byl schválen      
 
 
 
Předseda JUDr. Richard Falbr přivítal v Ústí nad Labem přítomné členy HSR Ústecka i členy ostatních hospodářských a
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sociálních rad. V úvodu vystoupil místopředseda Bc. Radek Vonka, také přivítal přítomné a informoval HSR-ÚK o
jednohlasné shodě předsednictva HSRÚ k dalšímu pokračování činnosti HSR Ústecka.
 
 
K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení
 
ü     Usnesení 15/08/P: Kontrola plnění usnesení

úkol splněn

ü     Usnesení 16/08/P: Úprava Statutu HSR-ÚK
úkol splněn

ü     Usnesení 17/08/P: Projednání schválení místopředsedů pro oblast podnikatelské a hospodářské sféry, odbory a
samosprávu, volba statutárního zástupce předsedy HSR-ÚK
úkol splněn, viz. bod 2.3

ü     Usnesení 18/08/P: Strategie další činnosti HSR-ÚK
úkol trvá v bodě f) (nově ustanovení předsedové komisí předloží Předsednictvu do 31. ledna 2009 personální obsazení a
návrh činnosti komise)

ü     Usnesení 19/08/P: Průběžné čerpání rozpočtu HSR-ÚK k 30. 9. 2008  
úkol splněn

ü     Usnesení 20/08/P: Informace o konferenci „Střední a odborné školství a trh práce“
úkol splněn 

ü     Usnesení 21/08/P: Pověření pro předsedu HSR-ÚK
úkol splněn viz. bod 3.

 

Usnesení 22/08/P: Kontrola plnění usnesení
Předsednictvo HSR-ÚK provedlo kontrolu plnění usnesení ze 42. řádného jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 30. 10.
2008 a schválilo jeho plnění.
 
hlasování:    pro  11       proti  0     zdržel se  0    
Usnesení 22/08/P bylo schváleno
 
 
K bodu 2.: Procedurální otázky 
K bodu 2.1: Schválení Statutu HSR-ÚK
Předseda připomněl změny, které HSR-ÚK vedly k úpravě Statutu. Místopředseda p. Tlapák informoval o jednání
Výkonného výboru ze dne 2. 12. 2008, který dodatečně doporučil a navrhl upravit Statut v těchto bodech:

-          v čl. IV, kde byly do orgánů HSR-ÚK přidány odborné komise
-          v čl. V, odst. 3. – Výkonný výbor tvoří předseda, místopředseda a 1 zástupce za každou hospodářskou a

sociální radu
-          v čl. VII, odst. 2. – Předsednictvo volí předsedu a místopředsedu HSR-ÚK
-          v čl. VII vypuštěno pověření koordinačních činností zástupců samosprávy, podnikatelské a hospodářské sféry a

odborů
 
 
 
 
Usnesení 01/08/R: Schválení Statutu HSR-ÚK
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Rada HSR-ÚK:
a)       schvaluje Statutu HSR-ÚK v předloženém znění

 

na základě schváleného Statutu
b)      ukládá jednotlivým hospodářským a sociálním radám, aby v souladu s čl. V, odst. 2 (Zastoupení v orgánech)

sdělili písemně HSR-ÚK do 31. ledna 2008 jména dvou delegovaných zástupců do Předsednictva HSR-ÚK za
svou hospodářskou a sociální radu a zároveň jmenovali z těchto dvou delegovaných zástupců jednoho stálého
zástupce do Výkonného výboru HSR-ÚK

 
hlasování:    pro  20       proti  0     zdržel se  0    
Usnesení 01/08/R bylo schváleno

 

 
Usnesení 23/08/P: Potvrzení místopředsedy HSR-ÚK
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)      potvrzuje ve funkci místopředsedy (statutárního zástupce) pana Miroslava Tlapáka (viz. usnesení 17/08/P)
 
hlasování:    pro  12       proti  0     zdržel se  0   
Usnesení 23/08/P bylo schváleno
 
 
K bodu 2.2: Průběžné čerpání rozpočtu k 30. 11. 2008, návrh rozpočtu pro rok 2009, návrh finančního řádu pro rok
2009
Ing. Robert Pelíšek, člen finanční komise, okomentoval vývoj hospodaření HSR-ÚK za období leden až listopad 2008.
Připomněl položky, u kterých došlo k překročení oproti schválenému rozpočtu a dodal, že ostatní položky jsou čerpány
v souladu se schváleným rozpočtem.
Ing. Pelíšek předložil ke schválení návrh rozpočtu na rok 2009. Z rozpočtu byla vypuštěna položka Konference, která se
v roce 2008 nečerpala. Ostatní položky rozpočtu byly upraveny podle průběžného čerpání rozpočtu v roce 2008.
Finanční řád HSR-ÚK pro rok 2009 je shodný s rokem 2008, k žádným úpravám v něm nedošlo.     
 
Usnesení 24/08/P: Průběžné čerpání rozpočtu k 30. 11. 2008, návrh rozpočtu pro rok 2009, návrh finančního řádu pro rok
2009  
Předsednictvo HSR-ÚK:

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

b)      schvaluje předložený rozpočet pro rok 2009
 

c)       schvaluje předložený finanční řád pro rok 2009
 
hlasování:    pro  12       proti  0     zdržel se  0   
Usnesení 24/08/P bylo schváleno
 
 
K bodu 2.3 Plnění usnesení č. 17/08/P a 18/08/P z jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 30. 10. 2008
Místopředseda p. Tlapák připomněl, čeho se usnesení č. 17/08/P a 18/08/P týkala: 
Usnesením 17/08/P bylo uloženo Výkonnému výboru předložit na příštím jednání Předsednictva konkrétní zaměření činnosti
místopředsedů.
Plnění: Výkonný výbor navrhl úpravu Statutu, ve kterém doporučuje vypustit pověření koordinačních činností zástupců
samosprávy, podnikatelské a hospodářské sféry a odborů.
Usnesením 18/08/P bylo uloženo Výkonnému výboru předložit na příštím jednání Předsednictva plán činnosti a návrh na
předsedu komise pro oblast podnikání.
Plnění: Výkonný výbor navrhl na předsedu komise pro oblast podnikání pana Jiřího Markupa, předsedu HSR Lounska.
Plán činnosti a personální obsazení komise předloží p. Markup do 31. ledna 2009, tak jak bylo uloženo i ostatním
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předsedům obnovených komisí. 
 
Usnesení 25/08/P: Plnění usnesení č. 17/08/P a 18/08/P z jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 30. 10. 2008
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí plnění usnesení 17/08/P v souladu s úpravou Statutu HSR-ÚK
 

b)      bere na vědomí plnění usnesení 18/08/P
 

c)       jmenuje do funkce předsedy komise pro oblast podnikání pana Jiřího Markupa, předsedu HSR Lounska
 

d)      ukládá nově ustanovenému předsedovi komise pro oblast podnikání, aby do 31. ledna 2009 předložil
Předsednictvu personální obsazení a návrh činnosti komise
 

hlasování:    pro  12       proti  0     zdržel se  0   
Usnesení 25/08/P bylo schváleno
 
 
K bodu 3.: Aktualizace Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi HSR-ÚK a Ústeckým krajem
Předseda připomněl důležité body, které jsou ve Smlouvě o vzájemné spolupráci mezi HSR-ÚK a ÚK ustanoveny a
vzhledem k tomu, že se z dnešního jednání, na poslední chvíli, paní hejtmanka i její náměstek omluvili, dojedná
předseda termín společného setkání prostřednictvím sekretariátů. Předseda také požádal jednotlivé hospodářské rady,
aby zaslaly na sekretariát HSR-ÚK náměty na témata, která by měla být s Ústeckým krajem projednávána. Program
společného jednání připraví Výkonný výbor HSR-ÚK.
 
Usnesení 26/08/P: Aktualizace Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi HSR-ÚK a Ústeckým krajem
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       ukládá předsedovi dojednat s hejtmankou Ústeckého kraje termín společného jednání Výkonného výboru HSR-
ÚK a Rady Ústeckého kraje k aktualizaci Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi HSR-ÚK a Ústeckým krajem

 

b)      žádá jednotlivé hospodářské a sociální rady o zaslání námětů na témata, která by měla být na společné schůzce
s Ústeckým krajem projednávána

 

c)       ukládá Výkonnému výboru připravit návrh programu společného jednání s Ústeckým krajem
 

na základě doporučení Výkonného výboru HSR-ÚK
d)      doporučuje, aby v aktualizované Smlouvě o vzájemné spolupráci mezi HSR-ÚK a Ústeckým krajem bylo

uvedeno, aby se 1x za 3 měsíce scházeli na společném jednání zástupci komisí HSR-ÚK a ÚK 
 

hlasování:    pro  13       proti  0     zdržel se  0   
Usnesení 26/08/P bylo schváleno
 
 
K bodu 4.: Různé
K bodu 4.1: Návrh Hospodářské a sociální rady Mostecka na zastupování člena mezirezortní komise
Předseda HSR Chomutovska ing. Jan Cháb požádal o uvolnění z funkce náhradníka v mezirezortní komisi z důvodu
svého zvolení předsedou Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje.
HSR-ÚK zastupuje v mezirezortní komisi p. Miroslav Tlapák. HSR-ÚK obdržela od HSR Mostecka usnesení s návrhem na
nového náhradníka do mezirezortní komise, kterým HSRM navrhuje ing. Helenu Veverkovou, předsedkyni HSRM.
 
Usnesení 27/08/P: Výměna náhradníků v mezirezortní komisi k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací
hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji
Předsednictvo HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí předložené usnesení Hospodářské a sociální rady Mostecka k výměně náhradníka v
mezirezortní komisi
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b)      potvrzuje stávajícím členem za HSR-ÚK v mezirezortní komisi pana Miroslava Tlapáka, místopředsedu HSR-ÚK
 

c)       jmenuje novým náhradníkem v mezirezortní komisi za HSR-ÚK Ing. Helenu Veverkovou, členku Předsednictva
HSR-ÚK a předsedkyni HSRM

 

d)      ukládá předsedovi HSR-ÚK zaslat ministrovi průmyslu a obchodu Ing. Martinovi Římanovi žádost ke schválení
nového náhradníka HSR-ÚK v mezirezortní komisi   

 
hlasování:    pro  11       proti  0     zdržel se  2   
Usnesení 27/08/P bylo schváleno
 
 
K bodu 4.2: Návrh předsedy komise pro energetiku a uhelný průmysl ke zprávě „Nezávislé odborné komise
k posouzení energetických potřeb ČR“ a k oponentnímu posudku k této zprávě
Předseda komise pro energetiku a uhelný průmysl p. Tlapák informoval o obsahu předloženého návrhu ke zprávě
„Nezávislé odborné komise k posouzení energetických potřeb ČR“ a k oponentnímu posudku k této zprávě. Připomněl,
že HSR-ÚK považuje energetiku za klíčové odvětví, které podstatným způsobem ovlivňuje ekonomický a hospodářský
růst ČR a v SZ Čechách sehrává také úlohu významného zaměstnavatele. HSR-ÚK také již několikrát upozornila vládu
na možné negativní důsledky v případě upřednostnění politických dohod a kompromisů před skutečnými potřebami a
zájmy ČR.
Zmíněné stanovisko je součástí tohoto usnesení.
 
Usnesení 28/08/P: Návrh předsedy komise pro energetiku a uhelný průmysl ke zprávě „Nezávislé odborné komise
k posouzení energetických potřeb ČR“ a k oponentnímu posudku k této zprávě
Předsednictvo HSR-ÚK

a)      schvaluje předložený návrh předsedy komise pro energetiku a uhelný průmysl ke zprávě „Nezávislé odborné
komise k posouzení energetických potřeb ČR“ a k oponentnímu posudku k této zprávě s doplněním textu, že
HSR-ÚK podporuje myšlenku prof. Pačese, která byla vyslovena po společném jednání Nezávislé odborné
komise a oponentní rady ve věci vytvoření odborné komise, která by se zabývala prolomením limitů a celkově
úlohou uhlí v Energetické politice státu.

 
hlasování:    pro  12       proti  0     zdržel se  1   
Usnesení 28/08/P bylo schváleno
 
 
K bodu 4.: Různé
Ø      Předseda JUDr. Falbr informoval o vyjádření Policie ČR k trestnímu oznámení, které podal jako fyzická osoba

na představitele Krajské zdravotní a.s. Police tuto záležitost odložila s odůvodněním, že se neprokázalo
vznesené podezření. Pronájem laboratoří se dosud neuskutečnil.

 
Ø      Předsedkyně HSRM ing. Veverková informovala o vyjádření ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka, který byl

dopisem senátora Balína požádán o vyhlášení výzvy pro Dotační titul č. 4. Pan ministr v dopise sděluje, že se
MMR problémy Mostecka i celého Ústeckého kraje dlouhodobě zabývá a v rámci regionálního programu
Podpora rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu byly v průběhu realizace podpořeny
stovky projektů obcí i podnikatelů. Ministr zároveň konstatuje, že úkoly uložené ministrovy pro místní rozvoj
v usnesení č. 1007 ze dne 17. 8. 2005 byly splněny. Dále ministr Čunek informuje o tom, že pozastavení
regionálního programu od roku 2008 vychází z usnesení č. 1618 ze dne 14. 12. 2005, kterým bylo uloženo všem
členům vlády nahradit národní programy evropskými programy a uspořené finanční prostředky použít na jejich
spolufinancování. Závěrem pan ministr sděluje, že přesun prostředků na spolufinancování regionálních
operačních programů v důsledku tohoto krácení prostředků na národní programy mu bohužel neumožňuje
opětné vyhlášení výzvy pro podporu projektů v regionu Severozápad.
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Ing. Veverková konstatovala, že HSRM ve spolupráci s HSR-ÚK odešle panu ministrovi odpověď na tento dopis.
 

Ø      Místopředseda ing. Aster informoval o chystané Konferenci ministrů dopravy zemí EU, která se bude konat ve
dnech 28. – 30. 4. 2009 v Litoměřicích. O výstupu z této bude ing. Aster Předsednictvo HSR-ÚK informovat.

 
 
 
 
 
Předseda JUDr. Richard Falbr poděkoval HSR Ústecka za pohoštění a příjemné zázemí v Best Western Hotelu Vladimír,
dále poděkoval všem za jejich účast na jednáních v roce 2008 a popřál přítomným spokojené vánoční svátky a vše
nejlepší v roce 2009.
 
 
Po jednání HSR-ÚK se konalo jednání Valné hromady HSR Ústecka, které byli přítomni předseda a členové Výkonného
výboru HSR-ÚK. Předseda seznámil Valnou hromadu s činností HSR-ÚK za uplynulý rok 2008.
 
 
 
 
 
Most 14. 12. 2008
Zapsala:  Miroslava Jandeková
Ověřil: JUDr. Richard Falbr, Miroslav Tlapák


	Lokální disk
	Všeobecná šablona pro stanice AG


