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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 44.  jednání
 Předsednictva

Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
dne 23. 2. 2009 v Litoměřicích od 11,00 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:
 
Zahájení
JUDr. Richard Falbr, předseda rady a poslanec EP

 
1.      Kontrola plnění usnesení
            předkládá Lenka Šifaldová, tajemnice
2.      Procedurální otázky
     2.1  Volba nové tajemnice HSR-ÚK

      předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

2.2   Delegování zástupců do Předsednictva HSR-ÚK za jednotlivé okresní hospodářské rady

      předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

2.3   Delegování zástupců do Výkonného výboru HSR-ÚK za jednotlivé okresní rady  

      předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

3.      Návrhy témat pro společné jednání HSR-ÚK s Ústeckým krajem v rámci Smlouvy o vzájemné spolupráci a stanovení
termínu jednání 

      předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

4.      Návrh plánu činnosti a personálního obsazení Dopravní komise

předkládá Ing. Jiří Aster

5.      Vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu k žádosti HSR-ÚK o delegování nového náhradníka do mezirezortní
komise   

      předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

6.      Stanovisko Energetické komise HSR-ÚK podporující další využití hnědého uhlí v rámci Energetické politiky státu
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      předkládá Ing. Helena Veverková, místopředsedkyně

7.      Různé:
 
Závěr

 
Hlasování:    8       proti  0      zdržel se  0
Program jednání byl schválen
 

 
 
ZAHÁJENÍ
Předseda JUDr. Richard Falbr zahájil 44. řádné jednání Předsednictva HSR-ÚK, které se konalo v Litoměřicích. Přivítal
starostu Litoměřic Mgr. Ladislava Chlupáče a senátora RSDr. Vlastimila Balína.
 
 
 
K BODU 1.: Kontrola plnění usnesení 

Usnesení 18/08/P: Strategie další činnosti HSR-ÚK
Úkol trvá v bodě f (nově ustanovení předsedové komisí předloží Předsednictvu personální složení a návrh činnosti
komise)
 

Usnesení 22/08/P: Kontrola plnění usnesení
Úkol splněn
 

Usnesení 01/08/R: Schválení Statutu HSRÚ
Úkol splněn
 

Usnesení 23/08/P: Potvrzení místopředsedy HSR-ÚK
Úkol splněn
 

Usnesení 24/08/P: Průběžné čerpání rozpočtu k 30.11.2008, návrh rozpočtu pro rok 2009, návrh finančního řádu
pro rok 2009

Úkol splněn
 

Usnesení 25/08/P: Plnění usnesení 17/08/P a 18/08/P z jednání předsednictva HSR-ÚK ze dne 30.10.2008
Úkol trvá v bodě d (uložení předsedovi Komise pro oblast podnikání, aby Předložil předsednictvu personální složení a
návrh činnosti komise)
 

Usnesení 26/08/P: Aktualizace smlouvy o vzájemné spolupráci mezi HSR-ÚK a ÚK
Úkol trvá v bodě d (doporučení, aby v aktualizované smlouvě bylo uvedeno, aby se 1x za 3 měsíce scházeli zástupci
komisí HSR-ÚK a ÚK)
 

Usnesení 27/08/P: Výměna náhradníků v mezirezortní komisi k řešení ekologických škod

Úkol splněn
 

Usnesení 28/08/P: Návrh předsedy komise pro energetiku a uhelný průmysl ke zprávě "Nezávislé odb. komise k
posouzení energetických potřeb ČR" a k oponentnímu posudku k této zprávě
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Úkol splněn

 

Usnesení 01/09/P:
Předsednictvo HSR-ÚK provedlo kontrolu plnění usnesení ze 43. řádného jednání Předsednictva      HSR-ÚK ze dne 11.
12. 2008 a schválilo jeho plnění.
 
Hlasování:    8      proti       zdržel se 
Usnesení   01/09/P  bylo chváleno       
 
 
 
 
K BODU 2.:  Procedurální otázky
 
2.1 Volba nové tajemnice HSR-ÚK
Předseda seznámil přítomné s novou tajemnicí pí Lenkou Šifaldovou. Informoval, že pí Šifaldová pracuje od roku 2003
pro Hospodářskou a sociální radu okresu Ústí, tyto její zkušenosti byly rozhodující při obsazování funkce tajemnice. Pí
Šifaldová informovala o organizačních záležitostech.
 

Usnesení 02/09/P: Volba nové tajemnice HSR-ÚK
Předsednictvo HSR-ÚK:          

a)      jmenuje pí Lenku Šifaldovou tajemnicí HSR-ÚK
b)      vyslovuje poděkování za dosavadní spolupráci pí Miroslavě Jandekové

 
Hlasování:    8      proti       zdržel se 
Usnesení   02/09/P  bylo chváleno       
 

 
2.2 Delegování zástupců do Předsednictva HSR-ÚK za jednotlivé okresní hospodářské rady
Jednotlivé okresní hospodářské a sociální rady předložily návrh zástupců do Předsednictva HSR-ÚK.
 

Usnesení 03/09/P: Delegování zástupců do Předsednictva HSR-ÚK za jednotlivé okresní hospodářské rady
Předsednictvo HSR-ÚK:          
Na základě doporučení jednotlivých okresních rad jmenuje zástupce do Předsednictva HSR-ÚK následovně:
HSRM………. Ing. Helena Veverková a Ing. Vlastimil Vozka
HSRÚ………. Ing. Ladislav Hruška a Bc. Radek Vonka
HSRD………. Ing. Jiří Aster a Ing. Vladimír Špinar
HSRT………. Bc. Petr Benda a Ing. Josef Molek
HSRLt……… Ing. Josef Matějka a p. Zdenek Kubínek
HSRLo………Ing. Milan Mráz a p. Jiří Markup
HSRCh........  Ing. Jan Cháb a Miroslav Tlapák
 
Hlasování:   8     proti       zdržel se 
Usnesení   03/09/P  bylo chváleno       
       
 
2.3 Delegování zástupců do Výkonného výboru HSR-ÚK za jednotlivé okresní rady
Jednotlivé okresní hospodářské a sociální rady předložily návrh zástupců do Výkonného výboru HSR-ÚK.
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Usnesení 04/09/P: Delegování zástupců do Výkonného výboru HSR-ÚK za jednotlivé okresní rady
Předsednictvo HSR-ÚK:          
Na základě doporučení jednotlivých okresních rad jmenuje zástupce do Výkonného výboru HSR-ÚK následovně:
HSRM………. Ing. Helena Veverková
HSRÚ………. Bc. Radek Vonka
HSRD………. Ing. Jiří Aster
HSRT………. Bc. Petr Benda
HSRLt……… Ing. Josef Matějka
HSRLo………p. Jiří Markup
HSRCh........  Miroslav Tlapák
 
Hlasování:    8    proti       zdržel se 
Usnesení   04/09/P  bylo chváleno       
       
 
 
 
K BODU 3.: Návrhy témat pro společné jednání HSR-ÚK s Ústeckým krajem v rámci Smlouvy o vzájemné
spolupráci a stanovení termínu jednání
Předseda konstatoval, že na výzvu HSR-ÚK jednotlivým hospodářským a sociálním radám, které jsme žádali o
předložení témat do společného jednání HSR-ÚK s Ústeckým krajem, reagovala pouze HSR Mostecka. Stanovil proto
nový termín pro předkládání priorit jednotlivých okresů. Rovněž vyzval jednotlivé komise HSR-ÚK k předložení témat.

Zatím navržená témata: UV č. 50/2002 (15 mld. Kč), UV č. 1007/2005 (Státní program rozvoje regionu Severozápad), UV č.
631/2008 (podpora revitalizace regionu Severozápad – 800 mil. Kč), Prolomení limitů těžby hnědého uhlí, Krajská
zdravotní, a.s.

RSDr. Vlastimil Balín doporučil formulovat témata do jednání nanejvýše do 4 oblastí.

Předběžný termín a místo společného jednání byl stanoven na 8.4.2009 od 17.30 hodin na Krajském úřadě Ústeckého
kraje v Ústí n. L.. Toto bude potvrzeno kanceláří hejtmanky a členové Předsednictva HSR-ÚK budou včas informováni.
Bc. Petr Benda informoval o usnesení zastupitelstva ÚK v souvislosti s rozvojem energetiky - odsouhlasili pokračování
těžby hnědého uhlí a dali si za úkol vyvolat další jednání s městy a obcemi, kterých se přímo těžba dotýká. Na základě
této problematiky Bc. Benda požádal o podporu HSR-ÚK.

JUDr. Falbr dále informoval o přípravě schůzky s ministrem pro místní rozvoj JUDr. Cyrilem Svobodou.

 
Usnesení 5/09/P: Návrhy témat pro společné jednání HSR-ÚK s ÚK v rámci Smlouvy o vzájemné spolupráci
Předsednictvo HSR-ÚK:          
     a) vyzývá jednotlivé okresní hospodářské a sociální rady k předložení návrhů témat pro společné jednání HSR-ÚK a
ÚK do 15.3.2009
     b) vyzývá odborné komise při HSR-ÚK k předložení návrhů témat pro společné jednání HSR-ÚK a ÚK do 15.3.2009
 
Hlasování:    8      proti       zdržel se 
Usnesení   05/09/P  bylo chváleno       
 
 
 
 
K BODU 4.:  Návrh plánu činnosti a personálního obsazení Dopravní komise
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Ing. Jiří Aster, místopředseda HSRD informoval přítomné o personálním složení  Dopravní komise. Plán činnosti přislíbil
dodat na následujícím jednání Předsednictva HSR-ÚK. JUDr. Falbr požádal Ing. Astera o předložení materiálu
hodnotícího současný stav na jednotlivých dopravních stavbách, které jsou zahájeny, nebo jsou připraveny k realizaci.
Toto bude předloženo na následujícím jednání Předsednictva.
 

Usnesení 6/09/P: Návrh plánu činnosti a personálního obsazení Dopravní komise
Předsednictvo HSR-ÚK:          

a)      bere na vědomí a souhlasí s personálním složením Dopravní komise v následujícím složení:
Ing. Jiří Aster                   předseda komise
Ing. Milan Dundr              místopředseda komise
Ing. Vladimír Špinar         tajemník komise
Ing. Jindřich Franěk         člen komise - vedoucí odboru dopravy a SH KÚ ÚK
Ing. Jakub Jeřábek          člen komise - vedoucí odd. dopravní obslužnosti odboru dopravy a SH ÚK
Ing. Václav Filip               člen komise - náměstek ředitele ŘSD ÚK
Jaroslav Tačner               člen komise - náměstek ředitele SUS ÚK, p.o.
Ing. Tomáš Král               člen komise - ředitel společnosti ČETRANS, a. s. Ústí n.L.
Ing. Petr Hinterholzinger  člen komise - ředitel reg. pracoviště os. dopravy ČD a.s. v Ústí n.L.
Ing. František Kozel         člen komise - ředitel odd. os. kolejové dopr. spol. VIAMONT, a. s. Ústí n.L.
Ing. Anna Kodysová        člen komise - ředitelka kanceláře GŘ SŽDC, s. o. Praha
Ing. Josef Kalivoda          člen komise - ředitel regionálního pracoviště SŽDC, s. o. v Ústí n.L.
Ing. Miroslav Záhora        člen komise - dopravní specialista
Ing. Jiří Zíma                    člen komise - zástupce ředitele společnosti SKANSKA, a. s. Ústí n.L.
Jaroslav Horáček             člen komise - starosta města Bílina
Ing. Jan Cháb                  člen komise - zástupce HSRCH
Jiří Markup                       člen komise - zástupce HSRLounska
Ing. Josef Matějka            člen komise - zástupce HSR Litoměřicka

 
b)      ukládá Ing. Asterovi na příštím jednání HSR-ÚK předložit návrh plánu činnosti Dopravní komise

 
Hlasování:    8    proti       zdržel se 
Usnesení   06/09/P  bylo chváleno       
 
 
 
K BODU 5.: Vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu k žádosti HSR-ÚK o delegování nového náhradníka do
mezirezortní komise
Přítomni byli seznámeni s dopisem z Ministerstva průmyslu a obchodu, který reagoval na návrh HSR-ÚK, jmenovat Ing.
Helenu Veverkovou jako náhradníka do Mezirezortní komise k řešení ekologických škod. MPO informovalo, že návrh
HSR-ÚK bude předložen do jednání schůze Vlády ČR.

 
Usnesení 07/09/P: Vyjádření MPO k žádosti HSR-ÚK o delegování nového náhradníka do mezirezortní komise
Předsednictvo HSR-ÚK:          
bere na vědomí  dopis z MPO, který informuje, že MPO v průběhu ledna 2009 předloží do jednání schůze Vlády ČR
materiály obsahující návrh změny náhradníka do Mezirezortní komise k řešení ekologických škod dle návrhu HSR-ÚK.
HSR-ÚK navrhla Ing. Veverkovou.
    
 
Hlasování:    7      proti       zdržel se  1      
Usnesení   07/09/P  bylo chváleno       
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K BODU 6.: Stanovisko energetické komise HSR-ÚK podporující další využití hnědého uhlí v rámci Energetické
politiky státu
Ing. Veverková sdělila, že k tomuto bodu jednání spolu s p. Tlapákem připraví návrh usnesení, který bude členům
Předsednictva předložen na příštím jednání Předsednictva HSR-ÚK.
 
 
 
K BODU 7.:  Různé
 

·        Ing. Veverková informovala o přípravě slavnostního zasedání HSRM k výročí 10 let založení HSRM a
pozvala členy Předsednictva na toto zasedání. Předpokládaný termín a místo konání je 26.5.2009 od 10.00
hodin na Hipodromu v Mostě. Termín bude včas potvrzen, je možný jeho posun vzhledem k volební
kampani JUDr. Falbra. Členy Předsednictva vyzvala k případnému doplnění seznamu hostů.

 
·        Ing. Veverková dále nabídla možnost prezentace skupiny Czech Coal, a.s. která na jednání HSRM

představila společnost a její podnikatelské záměry. Tuto prezentaci je možné předložit na jednání HSR-ÚK
se zaměřením na vize dalšího postupu projektu přemístění obcí na Mostecku v souvislosti s těžbou uhlí a
případných dopadů při neprolomení limitů.

 
·        Přítomný starosta Litoměřic Mgr. Chlupáč poděkoval za konání zasedání HSR-ÚK v Litoměřicích a

informoval přítomné o problémech svého regionu.  Zmínil především nedostatky v legislativě, které
způsobují komplikace. Dále podtrhl důležitost hledání alternativních zdrojů energie do budoucnosti.
Informoval o termínu předpokládaného dokončení nově budovaného mostu v Litoměřicích, termín byl
stanoven na závěr roku 2009. Dále informoval, že město Litoměřice zpracovalo 3 projekty, na které budou
žádat dotace z fondu Evropské unie. Jedná se o:
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu:    - Svatostánek českého vinařství

- Litoměřice známé před i za svými hradbami
Regenerace a rozvoj města:              - Dostavba a modernizace Zimního stadionu

                                                       Litoměřice
V současné době se připravuje žádost o dotaci na projekt: Geotermální projekt Litoměřice.

 
·        Ing. Matějka  doporučil, aby se HSR-ÚK na svých následujících jednání věnovala jednak  problematice

dopadu současné legislativy na povolování staveb a podobně a dále problematice školství. Zmínil své
špatné zkušenosti a komplikace v oblasti stavebnictví především s ekologickými aktivisty, kteří
komplikují dokončení některých projektů. U tématu školství zmínil alarmující neodbornost absolventů
škol, což je nutné napravit. Starosta Biliny Josef Horáček doplnil informaci o romské problematice
zařazování dětí do praktických škol. Pan Horáček navrhl řešit tento alarmující problém s poslanci ČR
napříč politickým spektrem. Na základě této diskuze doporučila Ing. Veverková a JUDr. Falbr předložit
tato témata jako návrhy pro společné jednání HSR-ÚK a ÚK.

 
·        JUDr. Falbr informoval o průběhu a závěrech jednání Komise pro rozvoj lidských zdrojů při HSRM, která

se sešla dne 19.1.2009 za přítomnosti zástupců Úřadu práce Most, senátorů a dalších. Diskutována byla
především perspektiva růstu nezaměstnanosti a vliv tzv. hospodářské krize. Zápis  jednání je k dispozici
na sekretariátu HSR-ÚK.
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ZÁVĚR:
Předseda JUDr. Falbr poděkoval přítomným za účast.
 
 
V Mostě dne 23.2.2009
Zapsala: Lenka Šifaldová
Ověřil: JUDr. Richard Falbr, Ing. Helena Veverková
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