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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 45.  jednání
 Předsednictva

Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
dne 28. 4. 2009 v Mostě od 9,30 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 Změna zástupců HSRDc a HSRLt v Předsednictvu HSR-ÚK
předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

     2.2. Odstoupení místopředsedy Odborné komise dopravy při HSR-ÚK
předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

     2.3  Návrh na zrušení Výkonného výboru HSR - ÚK
předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

 
3.  Předložení plánu činnosti a personálního obsazení odborných komisí při HSR-ÚK
            předkládají zástupci jednotlivých odborných komisí
 
4.   Zpráva o stavu výstavby hlavních dopravních projektů v ÚK
            předkládá Ing. Jiří Aster, předseda Dopravní komise
 
5.  Perspektiva zaměstnanosti na průmyslových zónách v Ústeckém kraji

předkládá Ing. Oldřich Malý, ředitel ÚP v Mostě
 
6.  Různé:

- Správa finančních prostředků HSR-ÚK u ČSOB, a.s. s ohledem na hospodářskou krizi
předkládá Ing. Jiří Zima, člen Finanční komise
 

            - Problematika vystupování extremistů proti romské komunitě
                        Předkládá Ing. Jan Cháb, člen předsednictva
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Závěr
 
 
Hlasování:    8       proti  0      zdržel se  0
Program jednání byl schválen
 

 
 
ZAHÁJENÍ
Předseda JUDr. Richard Falbr zahájil 45. řádné jednání Předsednictva HSR-ÚK, které se konalo v Mostě.
 
 
 
K BODU 1.: Kontrola plnění usnesení
 
Usnesení č. 18/08/P: Strategie další činnosti HSR-ÚK
Úkol trvá v bodě f (nově ustanovení předsedové komisí předloží Předsednictvu do 31.1.2009 personální obsazení a
návrh činnosti komise)
 
Usnesení 25/08/P: Plnění usnesení č. 17/08/P a 18/08/P z jednání předsednictva HSR-ÚK ze dne 30.10.2008
Úkol trvá v bodě d (uložení nově ustanovenému předsedovi komise pro oblast podnikání, aby do 31.1.2009 předložil
Předsednictvu personální obsazení a návrh činnosti komise)
 
Usnesení 26/08/P: Aktualizace Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi HSR-ÚK a Ústeckým krajem
Úkol trvá v bodě a (uložení předsedovi dojednat s hejtmankou ÚK termín společného jednání Výkonného výboru HSR-
ÚK a Rady Ústeckého kraje k aktualizaci smlouvy o vzájemné spolupráci mezi HSR-ÚK a ÚK)
Úkol trvá v bodě c (uložení Výkonnému výboru připravit návrh programu společného jednání s Ústeckým krajem)
Úkol trvá v bodě d (doporučení, aby v aktualizované Smlouvě o vzájemné spolupráci bylo uvedeno, aby se 1x za 3
měsíce scházeli na společném jednání zástupci komisí HSR-ÚK a ÚK)
 
Usnesení 5/09/P: Návrhy témat pro společné jednání HSR-ÚK s ÚK v rámci aktualizace smlouvy o vzájemné spolupráci
Úkol trvá v bodě a (vyzvání jednotlivých HSR k předložení návrhů témat pro společné jednání HSR-ÚK a ÚK)
Úkol trvá v bodě b (vyzvání odborných komisí při HSR-ÚK k předložení témat pro společné jednání HSR-ÚK a ÚK)
 
Usnesení 6/09/P: Návrh plánu činnosti a personálního obsazení Dopravní komise
Úkol splněn

Usnesení 8/09/P:
Předsednictvo HSR-ÚK provedlo kontrolu plnění usnesení ze 44. řádného jednání Předsednictva      HSR-ÚK ze dne 23.
2. 2009 a schválilo jeho plnění.
 
Hlasování:    pro 8       proti  0     zdržel se 0 
Usnesení bylo chváleno       
 
 
 
K BODU 2.: Procedurální otázky
 
2.1 Změna zástupců HSRD a HSRLt v Předsednictvu HSR-ÚK
Předsednictvo přijalo usnesení ke změnám zástupců v Předsednictvu za okres Děčín a Litoměřice.
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Usnesení 9/09/P:
Předsednictvo HSR-ÚK:          

a)      na základě žádosti HSRD o změnu jejich zástupce v Předsednictvu HSR-ÚK jmenuje do tohoto orgánu místo Ing.
Vladimíra Špinara pana Josefa Zosera

b)      na základě žádosti HSRLt o změnu jejich zástupce v Předsednictvu HSR-ÚK jmenuje do tohoto orgánu místo
pana Zdenka Kubínka Bc. Janu Ryšánkovou

 
Hlasování:    pro 8       proti  0      zdržel se  0
Usnesení bylo schváleno         
 

 
 
2.2 Odstoupení místopředsedy Odborné komise dopravy při HSR-ÚK
JUDr. Falbr informoval přítomné o odstoupení Ing. Dundra z funkce místopředsedy Odborné komise dopravy a
poděkoval za dosavadní spolupráci.

Usnesení 10/09/P:
Předsednictvo HSR-ÚK:          
      a) bere na vědomí odstoupení Ing. Milana Dundra z funkce místopředsedy Odborné komise dopravy
      b) vyslovuje Ing. Dundrovi poděkování za dosavadní spolupráci
 
Hlasování:    pro 8        proti 0       zdržel se 0 
Usnesení bylo schváleno         
 
 
 
2.3 Návrh na zrušení Výkonného výboru HSR-ÚK
JUDr. Falbr předložil návrh Výkonného výboru na zrušení tohoto orgánu. Doporučil, aby návrh programu jednání
Představenstva, který vždy odsouhlasil Výkonný výbor, byl v budoucnu vždy odeslán členům Předsednictva k
odsouhlasení elektronickou poštou.
 

Usnesení 11/09/P:
Předsednictvo HSR-ÚK:          
doporučuje Radě HSR-ÚK zrušit Výkonný výbor při HSR-ÚK
 
Hlasování:    pro 8       proti  0     zdržel se  0
Usnesení bylo schváleno       
 
 
 
K BODU 3.: Předložení plánu činnosti a personálního obsazení odborných komisí při HSR-ÚK
Zástupci Komise pro rozvoj lidských zdrojů a Dopravní komise předložili plány činnosti těchto komisí. Plán
Komise pro průmysl a podnikání bude předložen na následujícím jednání Předsednictva. Dále bylo předloženo
personální obsazení Komise pro rozvoj lidských zdrojů a Komise pro průmysl a podnikání (Dopravní komise toto
předkládala na posledním jednání Předsednictva).
 

Usnesení 12/09/P:
Předsednictvo HSR-ÚK:          
 
      a) bere na vědomí a souhlasí s předloženým plánem činnosti Komise pro rozvoj lidských zdrojů.
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      b) bere na vědomí a souhlasí s předloženým plánem činnosti Dopravní komise.
      c) bere na vědomí a souhlasí s personálním složením Komise pro rozvoj lidských zdrojů v následujícím složení:
Předseda komise:             Ing. Josef Matějka
Tajemnice komise:            Taťana Kočařová
Ing. Harašta Štefan, vedoucí odboru školství KÚ ÚK
Jiří Markup, předseda HSR Louny
Mgr. Kalitová Pavlína, personální ředitelka Ekostavby Louny,s.r.o.               
Ing. Sailer Václav, Střední škola technická a automobilní Chomutov                   
Bc. Lancie Josef, Střední škola energetická a stavební Chomutov                     
Ing. Molek Josef, personální ředitel SD,a.s. Chomutov                                        
Ing. Pelíšek Robert, Krajská zdravotní,a.s.                                                     
Ing. Močan Zdeněk, personální ředitel společnosti SCA Packaging,a.s.              
Ing. Bičiště Miroslav, generální ředitel TOS Varnsdorf,a.s.                                 
Ing. Miroslav Němec, ředitel lidských zdrojů CHRT-Ferox,a.s                              
Ing. Špinar Vladimír, tajemník a člen HSR-D                                                    
Paeddr. Eichler Jan, ředitel Domova mládeže v ÚL                                              
Pažourek Vlastimil, specialista trhu práce ÚP Děčín                                           
Ing.Malý Oldřich, ředitel ÚP Most                                                                      
Mgr. Šťovíček, Mostecká uhelná                                                                       
Ing. Zdena Rulíšková, starostka města Štětí                                                     
Tvrzský Jaroslav, tajemník svazu podnikatelů ve stavebnictví                               
      d) bere na vědomí a souhlasí s personálním složením Komise pro průmysl a podnikání v následujícím složení:
 
Předseda komise:         p. Jiří Markup
Ing. Josef Matějka (Mgr. Zbyněk Pěnka)
Ing. Karel Rypl
Ing.Zdeněk Mach
Ing. Jiří Moravec (ředitel společnosti ELECOM Děčín a.s.), jako odborný konzultant Jan
Kučera – BOHEMIA Cargo, a.s. Děčín
Ing. Rudolf Jung
Pavel Chmátal (bude potvrzen HSRÚ)
     
     e) bere na vědomí záměr OK dopravy zpracovat souhrn zásadních priorit HSR-ÚK k rozvoji dopravní infrastruktury a
dopravní obslužnosti v regionu ÚK včetně finančního a kapacitního zabezpečení. Tento materiál bude předložen k
odsouhlasení Předsednictvu HSR-ÚK a následně předložen k projednání do Rady ÚK.
 
Hlasování:    pro  8      proti  0     zdržel se  0
Usnesení bylo schváleno        
 
 
 
K BODU 4.: Zpráva o stavu výstavby hlavních dopravních projektů v ÚK
"Předseda komise dopravy HSR-ÚK pan Ing. Aster předložil informaci o stavu příprav v realizaci zásadních projektů v 
oblasti rozvoje dopravní infrastruktury včetně přehodnocení sítě TEN-T  EU. Základní priority komise dopravy jsou 
zahrnuty do materiálů, které budou prezentovány na jednání ministrů dopravy členských zemí EU v Litoměřicích. 
V oblasti silniční dopravy jde zejména o :
- dokončení stavby dálnice D 8 v úseku Lovosice - Řehlovice,
- dokončení mostu v Litoměřicích
- modernizaci silničního tahu I/13 a zejména prioritních úseků řešících obchvat měst Bíliny a Teplic, přeložku  k dálnici 
D8 v úseku Děčín - Kninice, přeložku v úseku Děčín - Manušice
- modernizaci silnice R7 ve směru na Chomutov a dále v pokračování I/7 na pohraniční přechod Hora Sv. Šebestiána, 
tlak na německou stranu na zlepšení spojení na německé straně (Reizenheim)
- modernizace silnice I/9 ve směru na Rumburk s obchvatem města Svor a výstavbou kruhového objezdu  se silnicí 
II/264 "Na Mýtě".
V oblasti železniční dopravy:
- modernizace železniční trati na pravém břehu Labe v úseku Děčín vývh.n. - Ústí n. L. Střekov - Litoměřice - Mělník
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- výstavba nové železniční VRT 200 km/hod pro nákl. i osobní dopravu přes Krušné Hory v úseku Dresden - Praha pro 
odlehčení zátěže v labském údolí  následná výstavba koridoru v úseku Praha - Plzeň - Cheb st. hr. a Praha - České 
Budějovice- Linec 
- obnova železničního pohraničního spojení mezi ČR a SRN v úseku "Dolní Poustevna - Sebnitz" s přímým vlakovým 
spojením z Rumburka - Dolní Poustevna - Sebnitz - Bad Schandau - Děčín /  Dresden.
V oblasti vodní dopravy:
-  výstavba plavebního stupně Děčín a návazné stavby k zvýšení splavnosti řeky Labe na parametry vodních cest v EU
--feasibility study pro spojení kanálem Odra-Labe-Dunaj
 
Dále je komise zainteresována do řešení Integrovaného systému obslužnosti v rámci ÚK. Podána informace o 
problémech financování osobní železniční dopravy, chybí celostátně 305 mld., MD přislíbilo 1 mld.
 
Materiály k tomuto tématu byly členům odeslány elektronickou poštou dne 24.4.2009. JUDr. Falbr zhodnotil tyto
materiály jako velice kvalitní.
 

Usnesení 13/09/P:
Předsednictvo HSR-ÚK:          
bere na vědomí zprávu Ing. Jiřího Astera o stavu výstavby hlavních dopravních projektů v Ústeckém kraji.
 
Hlasování:    pro  8      proti   0    zdržel se  0
Usnesení    schváleno   neschváleno    
 
 
 
K BODU 5.: Perspektiva zaměstnanosti na průmyslových zónách v Ústeckém kraji
Ing. Malý, ředitel Úřadu práce v Mostě seznámil přítomné s prezentací na téma Perspektiva zaměstnanosti na
průmyslových zónách v Ústeckém kraji (prezentace k dispozici na sekretariátu HSR-ÚK). Informoval o
nedostatečné obsazenosti průmyslových zón, vytíženo je pouze 40%. Most má dostatek lidského potenciálu i
prostor. Problém v naplnění zón spatřuje v komplikované administrativě, nedostatečné infrastruktuře a ukončení
vydávání investičních pobídek. Ing. Malý doufá, že toto budou zástupci Ústeckého kraje řešit. Sdělil, že ze 17 tis.
lidí v průmyslových zónách je aktuálně ohroženo propouštěním 30%. Hromadné propouštění však úřadu práce
nikdo nenahlásil, situace je zatím stabilizovaná.
Tabulka ohrožených míst na průmyslových zónách:
 

Zóny §209 §62
   
Most 296 0
Litoměřice 34 97
Děčín 0 0
Louny 1382 1270
Ústí nad Labem 0 0
Teplice 0 0
Chomutov 2002 155

 

Usnesení 14/09/P:
Předsednictvo HSR-ÚK:          
bere na vědomí informace předložené Ing. Oldřichem Malým, ředitelem Úřadu práce v Mostě k perspektivě
zaměstnanosti na průmyslových zónách v Ústeckém kraji.
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Hlasování:    pro 8       proti  0     zdržel se  0
Usnesení bylo schváleno      
 
 
 
 
K BODU 6.: Různé
 
6.1 Správa finančních prostředků HSR-ÚK u ČSOB, a.s. s ohledem na hospodářskou krizi
Ing. Zima, člen Finanční komise seznámil Předsednictvo s informacemi ohledně správy finančních prostředků
HSR-ÚK. Finanční komise navrhla zajistit správu tak, aby bylo zajištěno vyšší zhodnocení prostředků u ČSOB,
a.s. Do následujícího jednání Předsednictva komise připraví zhodnocení výhodnosti přerozdělení peněz rady i do
jiných bank jako reakci na možná rizika hospodářské krize.
 
Usnesení 15/09/P:
Předsednictvo HSR-ÚK:          
      a) bere na vědomí informaci Finanční komise o správě finančních prostředků HSR-ÚK na účtech ČSOB, a.s. v
závislosti na hospodářské krizi ve světě
      b) schvaluje doporučení Finanční komise ponechat stávající zhodnocování finančních prostředků u ČSOB, a.s.
      c) schvaluje doporučení Finanční komise zajistit u ČSOB a.s. spořící účet z důvodu vyššího zhodnocení, na běžném
účtu ponechávat 100.000,- Kč a zbývající částku převádět na spořící účet
      d) ukládá Finanční komisi zhodnotit výhodnost rozdělení finančních prostředků i do jiných bank jako reakci na
možná rizika hospodářské krize
 
Hlasování:    pro 8       proti  0     zdržel se  0
Usnesení bylo schváleno 
 
 
 
6.2 Problematika vystupování extremistů proti romské komunitě
Ing. Cháb vyzval jednotlivé okresní hospodářské a sociální rady k předložení námětů na řešení romské problematiky.
 

Usnesení 16/09/P:
Předsednictvo HSR-ÚK:          
ukládá jednotlivým hospodářským a sociálním radám předložit do následujícího jednání HSR-ÚK náměty na řešení
romské problematiky
 
Hlasování:    pro 8       proti  0     zdržel se  0
Usnesení bylo schváleno 
 
 
 
ZÁVĚR:
Jednání ukončil Ing. Jan Cháb, přítomným poděkoval za účast.
 
 
 
V Mostě dne 28.4.2009
Zapsala: Lenka Šifaldová
Ověřil: Ing. Jan Cháb, Ing. Oldřich Malý



HSR-ÚK

file:///C/Zakázky/HSR-ÚK/_WEB/KOMPLET ZÁLOHA 2016-08-20/hsr-uk/usneseni/48.htm[23.8.2016 11:05:43]

 
 


	Lokální disk
	HSR-ÚK


