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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 49. jednání 
 Předsednictva 

Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
dne 12. 5. 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)

Zahájení 
JUDr. Richard Falbr, předseda

1. Kontrola plnění usnesení    

Lenka Šifaldová, tajemnice       

2.    Hospodaření HSR-ÚK   
Ing. Jiří Zima, člen Finanční komise
2.1 Hospodaření v roce 2009
2.2 Vývoj hospodaření k 31. 3. 2010 
2.3 Členský příspěvek do HSR-ÚK

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

4.   Příjezdová komunikace k Podkrušnohorskému technickému muzeu v Mostě
JUDr. Richard Falbr, předseda a Zbyněk Jakš, ředitel PTM

5.   Různé
            Stanovisko HSR-ÚK k připravované Strategii udržitelného rozvoje Ústeckého kraje
Ing. Helena Veverková, předsedkyně HSRM 
             Informace z tiskové konference k průzkumu veřejného mínění obyvatel Litvínova
JUDr. Richard Falbr, předseda
            Tisková zpráva ze Sněmu HSRD 
            zástupce HSRD

Závěr

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

 

ZAHÁJENÍ
Předseda JUDr. Richard Falbr zahájil 49. 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 5/10/P: Stanovisko HSR-ÚK ke Strategii udržitelného rozvoje ÚK
Úkol trvá (připravit stanovisko ke Strategii udržitelného rozvoje)

 

Usnesení 7/10/P:
Předsednictvo HSR-ÚK provedlo kontrolu plnění usnesení ze 48. řádného jednání Předsednictva      HSR-ÚK a
schválilo jeho plnění.

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

 

 

K BODU 2.: Hospodaření HSR-ÚK
 

                        Hospodaření v roce 2009
Ing. Zima, člen Finanční komise informoval přítomné o vývoji hospodaření HSR-ÚK v roce 2009. Konstatoval, že
čerpání proběhlo v souladu se schváleným rozpočtem. Hospodářský výsledek za rok 2009 činí 234 899,95 Kč.

Usnesení 8/10/P:

Předsednictvo HSR-ÚK
                bere na vědomí hospodaření HSR-ÚK v roce 2009 a výši hospodářského výsledku za rok 2009

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

 

            Vývoj hospodaření k 31. 3. 2010
Ing. Zima přednesl informaci o vývoji hospodaření rady za první čtvrtletí roku 2010. Čerpání probíhá v souladu s
plánovaným rozpočtem.

Usnesení 9/10/P:

Předsednictvo HSR-ÚK
     vzalo na vědomí informaci o vývoji hospodaření HSR-ÚK k 31. 3. 2010    

Hlasování:    pro 8       proti  0     zdržel se 0  
Usnesení bylo chváleno       
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            Členský příspěvek do HSR-Ú
Ing. Zima informoval přítomné o žádosti HSRÚ a HSRT ohledně snížení členského příspěvku do HSR-ÚK z 96.650
Kč za rok na polovinu. Finanční komise navrhovala těmto žádostem vyhovět, a to po dobu hospodářské krize.
Schodek navrhla uhradit z hospodářského výsledku minulých let a dále zvážit možnost uspořit v položce rozpočtu
„ekonomické služby“. Předsednictvo žádost prodiskutovalo a konstatovalo, že v případě snížení členského
příspěvku, k čemuž předpokládá, že by se přidaly i ostatní rady, by nebyl pokryt roční rozpočet HSR-ÚK, a toto by
výhledově bylo finančně neúnosné. Předseda JUDr. Falbr konstatoval, že rozpočet rady je koncipován jako velice
úsporný a není možné v jakékoliv jeho položce více šetřit. Dále sdělil, že služby jednotlivým radám okresů
odpovídají výši členského příspěvku.

Usnesení 10/10/P:

Předsednictvo HSR-ÚK
               I. se seznámilo s návrhem Finanční komise zohledňující žádost HSRÚ a HSRT ohledně snížení členských
příspěvků do HSR-ÚK po dobu hospodářské krize
            II. nesouhlasí s ponížením plateb členských příspěvků a vyzývá jednotlivé okresní rady k jejich úhradě v
plné výši

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 a o
připomínkovém řízení v rámci hospodářských a sociálních rad. Vyzvala všechny členy, aby do 14. 5. 2010 zasílali
poslední připomínky. Po tomto datu bude materiál zkompletován a předložen na MMR. Dále informovala o
připomínce HSRLt ke strategickému cílu č. 5: Rozvoj lidských zdrojů pro potřeby trhu práce. V této záležitosti
nepanuje jednotný názor, proto byly protichůdné formulace předloženy Předsednictvu. To souhlasilo v GPR
ponechat původní text bez zapracování připomínek HSRLT.
V rámci tohoto bodu programu informoval JUDr. Falbr o písemné žádosti primátora města Ústí n. L. o spolupráci ve
věci dořešení dostavby dálnice D8. JUDr. Falbr přislíbil vyvolání interpelace s eurokomisařem pro dopravu.

Usnesení 11/10/P:

Předsednictvo HSR-ÚK
            I. bere na vědomí informace k aktualizaci GPR
            II. vyzývá členy HSR-ÚK, aby do 14. 5. 2010 zasílali případné připomínky předloženého materiálu
            III. ukládá Ing. Veverkové, aby GPR pro roky 2010-2015 považovala po doplnění posledních připomínek za
schválený a předložila jej na MMR
IV. se seznámilo s žádostí primátora města Ústí n. L. Mgr. Kubaty o nutnosti řešit dostavbu dálnice D8
V. ukládá předsedovi a poslancovi EP  JUDr. Falbrovi interpelovat eurokomisaře pro dopravu s dotazem, zda je
pravdivé tvrzení, že Evropská komise se zdráhá proplácet infrastrukturní projekty v ČR, protože se obává intervence
ekologů

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

 

 

K BODU 4.: Příjezdová komunikace k Podkrušnohorskému technickému muzeu v Mostě
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Předsednictvo HSR-ÚK, spoluzakladatel PTM v Mostě, pozvalo k dnešnímu jednání ředitele muzea, aby informoval
o současném stavu příjezdové komunikace k muzeu. Z. Jakš seznámil přítomné se stavem komunikace, s
vlastnickými poměry a informoval, že tato komunikace je od roku 1964 úředně zrušena jako cesta a doposud nebyla
v tomto smyslu obnovena. Dále sdělil, že komunikaci využívá 6 subjektů, které se dohodly na spolupráci při její
opravě, a to poskytnutím různých prostředků (buldozer, recyklát apod.). Muzeum ročně přivítá cca. 8 tis.
návštěvníků a řešení příjezdové komunikace by přivítalo. Ing. Vozka přislíbil otevřít tuto otázku na jednání s
ředitelem Unipetrolu RPA, vlastníkem komunikace. Předsednictvo rozhodlo o poskytnutí finančního daru na
podporu opravy komunikace. Předseda požádal ředitele muzea o možnost konání dalšího zasedání HSR-ÚK v
prostorách muzea.

Usnesení 12/10/P:

Předsednictvo HSR-ÚK
            I.   bere na vědomí informace o problematice příjezdové komunikace k PTM
II. žádá Ing. Vozku, aby na dalším jednání Předsednictva informoval o závěrech schůzky s ředitelem Unipetrolu
RPA 
III. schvaluje finanční dar pro PTM ve výši 100 tis. Kč na opravu příjezdové komunikace k muzeu

Hlasování:    pro  8      proti       zdržel se  
Usnesení    schváleno   neschváleno    

           

 

K BODU 5.:

Stanovisko HSR-ÚK k připravované Strategii udržitelného rozvoje Ústeckého kraj
Ing. Veverková informovala o současném postupu zpracovávání Strategie udržitelného rozvoje ÚK a vyzvala členy
rady k případnému připomínkování. Tento materiál je k dispozici na webových stránkách KÚ ÚK http://www.kr-
ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1651522&p1=176026.

 

Usnesení 13/10/P:

Předsednictvo HSR-ÚK
            I. bere na vědomí informaci o dosavadním připomínkování Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého
kraje          
II. vyzývá členy k připomínkování Strategie udržitelného rozvoje do 15. 6. 2010

Hlasování:    pro  8      proti       zdržel se  
Usnesení    schváleno   neschváleno     
 Informace z tiskové konference k průzkumu veřejného mínění obyvatel Litvínova
JUDr. Falbr informoval o konání tiskové konference, na které byly prezentovány výsledky průzkumu veřejného
mínění, průzkum byl směřován na obyvatele Litvínova. Konstatoval, že jako nejvíce problematická témata jsou pro
obyvatele nezaměstnanost, soužití s nepřizpůsobivými občany a životní prostředí. Poukázal na skutečnost, že
problematika těžebních limitů byla zmiňována jen 4% oslovených respondentů. Výsledky průzkumu jsou dostupné
na http://hsr-uk.cz/hsruk/aktualne.htm.

Usnesení 14/10/P:
Předsednictvo HSR-ÚK
bere na vědomí informace z tiskové konference k prezentaci závěrů průzkumu veřejného mínění zaměřeného na
Litvínov

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1651522&p1=176026
http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1651522&p1=176026
http://hsr-uk.cz/hsruk/aktualne.htm
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Hlasování:    pro  8      proti       zdržel se  
Usnesení    schváleno   neschváleno  

 

            Tisková zpráva ze Sněmu HSRD 
Ing. Jiří Aster, místopředseda HSRD okomentoval tiskovou zprávu z jednání Sněmu HSRD.  Zdůraznil
problematiku, která tíží region, tím je především vysoká míra nezaměstnanosti. 
Dále informoval o tzv. lobistickém centru v Lovosicích /čekám na vhodnou formulaci od Ing. Astera/. Ve spolupráci
s JUDr. Falbrem bude v této věci zaslán dopis pro ministra dopravy.

 

Usnesení 15/10/P:
Předsednictvo HSR-ÚK
bere na vědomí tiskovou zprávu z jednání Sněmu HSRD, které se konalo 29. 4. 2010

Hlasování:    pro   8     proti       zdržel se  
Usnesení    schváleno   neschváleno   

 

ZÁVĚR:
Jednání ukončil JUDr. Richard Falbr, přítomným poděkoval za účast.

 

V Mostě dne 12.5.2010
Zapsala: Lenka Šifaldová
Ověřil: JUDr. Richard Falbr, Ing. Helena Veverková
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