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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 48. jednání
Předsednictva

Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
dne 29. 1. 2010 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:
 
Zahájení
JUDr. Richard Falbr, předseda rady a poslanec EP
 
1.       Kontrola plnění usnesení 

předkládá L. Šifaldová, tajemnice

 
2.       Procedurální otázky

Správní Rada Podkrušnohorského technického muzea
předkládá JUDr. R. Falbr, předseda
Smlouva o dílo na správu webových stránek, hardwaru a softwaru
předkládá JUDr. R. Falbr, předseda
 

3. Vyhodnocení GPR dle UV č.122/2000 a jeho aktualizace pro roky 2010 – 2015
předkládá Ing. H. Veverková, předsedkyně HSRM
 

4. Různé

Stanovisko HSR-ÚK k připravované Strategii udržitelného rozvoje Ústeckého kraje
předkládá JUDr. R. Falbr, předseda
Informace o setkání s náměstkem ministra MMR ohledně projednání podpory GPR
předkládá JUDr. R. Falbr, předseda
 
Závěr
 
Hlasování: 8 proti 0 zdržel se 0
Program jednání byl schválen
 
ZAHÁJENÍ
Předseda JUDr. Richard Falbr zahájil 48. řádné jednání Předsednictva HSR-ÚK, které se konalo v Mostě.
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K BODU 1.: Kontrola plnění usnesení
 
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 splněn
 
Usnesení 11/09/P: Návrh na zrušení VV při HSR-ÚK
Úkol splněn
 
Usnesení 16/09/P: Problematika vystupování extremistů proti romské komunitě
Úkol splněn
 
Usnesení 19/09/P: Aktualizace GPR SZČ
Úkol splněn
 
Usnesení 22/09/P: Kontrola plnění usnesení
Úkol splněn
 
Usnesení 23/09/P: Vývoj hospodaření HSR-ÚK leden až říjen 2009
Úkol splněn
 
Usnesení 24/09/P: Schválení rozpočtu HSR-ÚK pro rok 2010, schválení finančního řádu
Úkol splněn
 
Usnesení 25/09/P: Informace o jmenování Ing. Veverkové náhradníkem v meziresortní komisi
Úkol splněn
 
 

 

Usnesení 1/10/P:
Předsednictvo HSR-ÚK provedlo kontrolu plnění usnesení ze 47. řádného jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 7. 12.
2009 a schválilo jeho plnění.
 
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo chváleno
 
 
 
 
 
 
K BODU 2.: Procedurální otázky
 

Správní Rada Podkrušnohorského technického muzea
Vzhledem k tomu, že uplynulo volební období Správní rady Podkrušnohorského technického muzea, je třeba
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jmenovat nové složení Správní rady. HSR-ÚK, jako jeden ze zakladatelů PTM, odsouhlasila návrh JUDr. H. Jeníčkové,
předsedkyně Správní rady na personální obsazení pro nové volební období, rovněž potvrdila návrh na obsazení Dozorčí
rady ve složení: L. Holadová, Ing. K. Strakoš, Ing. O. Malý, Ing. V. Slivka, Ing. M. Šafářová..

Diskutována byla otázka příjezdové komunikace k muzeu, její stav je nutné řešit, JUDr. R. Falbr navrhl na
následující jednání HSR-ÚK přizvat představitele muzea a zpřístupnění řešit.
 
 

Usnesení 2/10/P:
Předsednictvo HSR-ÚK
potvrdilo navržené členy Správní rady Podkrušnohorského technického muzea Most pro nové volební období ve
složení: JUDr. H. Jeníčková (předseda), Ing. V. Vozka (místopředseda), Ing. M. Seidl, Ing. P. Lička, Ing. R. Kysela, Ing. L.
Čížek, PhDr. L. Pokorná, Ing. H. Veverková, Ing. Z. Brázda
 
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo chváleno
 
 
Smlouva o dílo na správu webových stránek, hardwaru a softwaru
HSR-ÚK odsouhlasila i pro rok 2010 pokračování spolupráce s Mgr. M. Kabrnou ohledně správy a údržby webových
stránek, hardwaru a softwaru. O náklady se HSR-ÚK dělí s HSRM.

Usnesení 3/10/P:
Předsednictvo HSR-ÚK
schválilo uzavření smluv o dílo s Mgr. M. Kabrnou na správu a údržby webových stránek, hardwaru a softwaru pro rok
2010
 
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo chváleno
 
 

 
 
 
K BODU 3.: Vyhodnocení GPR dle UV č.122/2000 a jeho aktualizace pro roky 2010 – 2015
Ing. Helena Veverková informovala o probíhající aktualizaci Globálního plánu revitalizace SZ Čech. Rovněž informovala
o možných formách financování jednotlivých priorit. Ing. Veverková vyzvala především předsedy odborných komisí
HSR-Úk k vyhodnocení jednotlivých priorit stávajícího GPR a dále k zaslání konkrétních témat do GPR pro rok 2010-
2015. Do konce února 2010 by se aktualizovaný GPR předložil k připomínkování a následnému odsouhlasení v regionu,
v březnu by jej MMR předalo k připomínkovému řízení, v dubnu se plánuje GPR předložit Vládě ČR.
L. Holadová, místopředsedkyně Představenstva KAK-ÚK a předsedkyně Stálé komise pro zemědělství a venkov při
HSR-ÚK zhodnotila plnění příslušných úkolů z dosavadního GPR.
K situaci v oblasti vodní, silniční i železniční dopravy se vyjadřoval Ing. J. Aster. Zdůraznil i rychlý nárůst
nezaměstnanosti v Děčíně. Chybějící komunikace znamenají nedostatek investorů, kteří by zaměstnanost zvýšili. Děčín
má tři chráněné krajinné oblasti, proto je zde jakákoliv výstavba velice problematická.
 
 

Usnesení 4/10/P:
Předsednictvo HSR-ÚK
ukládá předsedům odborných komisí HSR-ÚK vyhodnotit jednotlivé priority GPR do roku 2009 a připravit návrh
konkrétních témat GPR pro období 2010 – 2015 v termínu do 10. 2. 2010
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Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo chváleno
 
 
 
 
K BODU 4:: Různé
 
Stanovisko HSR-ÚK k připravované Strategii udržitelného rozvoje Ústeckého kraje
M. Tlapák zajistí svolání pracovní skupiny složené ze zástupců jednotlivých HSR a dotčených odborných komisí za
účelem přípravy stanoviska HSR-ÚK k připravované Strategii udržitelného rozvoje ÚK.
Usnesení 5/10/P:
Předsednictvo HSR-ÚK

ukládá místopředsedoví M. Tlapákovi zajistit svolání pracovní skupiny ze zástupců HSR a odborných komisí a
připravit společné stanovisko HSR-ÚK k připravované Strategii udržitelného rozvoje ÚK
 
Hlasování: pro 8 proti zdržel se
Usnesení schváleno neschváleno
 
Informace o setkání s náměstkem ministra MMR ohledně projednání podpory GPR
JUDr. Falbr informoval o jednání s náměstkem ministra MMR Ing. Osvaldem, kterého se účastnil spolu s Ing.
Veverkovou a M. Tlapákem. Předmětem jednání bylo seznámení náměstka s existencí HSR-ÚK a dále zajištění podpory
GPR. Z tohoto jednání bude vypracována Ing. Veverkovou písemná zpráva, která bude předložena hejtmance ÚK.
M. Aubrechtová Havlová informovala, že Ing. Osvald již podnikl kroky týkající se GPR (zjištění připravenosti projektů
obsažených v GPR a z toho plynoucí hodnocení předchozího GPR).
 
Usnesení 6/10/P:
Předsednictvo HSR-ÚK

bere na vědomí informaci o průběhu a závěrech jednání zástupců HSR-ÚK s náměstkem ministra MMR Ing. P.
Osvaldem ohledně projednání podpory GPR
 
Hlasování: pro 8 proti zdržel se
Usnesení schváleno neschváleno
 
 

V bodu Různé dále Ing. J. Matějka, předseda HSRLt informoval o zaktivizování cca. 150ti manažerů podniků v
regionu k jasnému společnému vyjádření znepokojenosti nad realitou týkající se problematického prosazování
rozumných opatření (zákony, média, ekologičtí aktivisté). Tato aktivita bude podpořena pravidelným týdenním
informováním v tisku.

 
Ing. Zima, člen Finanční komise informoval přítomné o skutečnosti, že HSRÚ na svém jednání Valné hromady

schválila v rámci úspor v rozpočtu pro rok 2010 členský příspěvek do HSR-ÚK pouze ve výši 50 tis. Kč a vyzvala HSR-
ÚK k možnému šetření v rámci rozpočtu HSR-ÚK tak, aby členské příspěvky okresních HSR nemusely být ve výši 97 tis.
Tato částka se jeví i v ostatních radách jako neúnosná.

 
 
ZÁVĚR:
Jednání ukončil JUDr. Richard Falbr, přítomným poděkoval za účast.
 
 
 
V Mostě dne 29.1.2010
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Zapsala: Lenka Šifaldová
Ověřil: JUDr. Richard Falbr, Miroslav Tlapák
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