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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
z 50. jednání 

 Předsednictva 
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

dne 4. 10. 2010 v Mostě od 10,00 hod. 

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSR-ÚK)

 

Zahájení 
JUDr. Richard Falbr, předseda

1. Kontrola plnění usnesení  

Lenka Šifaldová, tajemnice       

2.    Vývoj hospodaření HSR-ÚK k 31. 7. 2010   
Lenka Šifaldová, tajemnice

3.   Podpora záměru vybudovat jez v Děčíně   
            Ing. Jiří Aster, místopředseda HSRD a předseda Dopravní komise HSR-ÚK

4.   Různé

Aktualizace smlouvy o spolupráci s Ústeckým krajem
Lenka Šifaldová, tajemnice

Jmenování zástupců HSRÚ do HSR-ÚK a Hodnotící komise
Lenka Šifaldová, tajemnice

Členský příspěvek HSRÚ do HSR-ÚK
Bc. Radek Vonka, předseda HSRÚ

 

Závěr

 

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

 

ZAHÁJENÍ
Předseda JUDr. Richard Falbr zahájil 50. 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 11/10/P: Vyhodnocení GPR dle UV č.122/2000 a jeho aktualizace pro roky 2010 – 2015
Úkol trvá v bodě III. (uložení  Ing. Veverkové, aby GPR pro roky 2010-2015 považovala po doplnění posledních
připomínek za schválený a předložila jej na MMR)

 

Usnesení 12/10/P: Příjezdová komunikace k Podkrušnohorskému technickému muzeu v Mostě
Úkol trvá v bodě II. (žádost na Ing. Vozku, aby na dalším jednání Předsednictva informoval o závěrech schůzky s
ředitelem Unipetrolu RPA ve věci opravy příjezdové komunikace k PTM)

Usnesení 16/10/P:
Předsednictvo HSR-ÚK provedlo kontrolu plnění usnesení ze 49. řádného jednání Předsednictva      HSR-ÚK a
schválilo jeho plnění.

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

 

 

K BODU 2.: Vývoj hospodaření HSR-ÚK k 31. 7. 2010
Tajemnice informovala přítomné o vývoji hospodaření HSR-ÚK k 31. 7. 2010. Konstatovala, že čerpání probíhá v
souladu se schváleným rozpočtem a žádná z položek nebyla přečerpána

 

Usnesení 17/10/P:

Předsednictvo HSR-ÚK
                bere na vědomí hospodaření HSR-ÚK k 31. 7. 2010

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

 

BODU 3.: Podpora záměru vybudovat jez v Děčíně 
Tajemník HSRD Ing. Špinar informoval Předsednictvo o problematice jezu v Děčíně a požádal radu o podporu
vybudování jezu a tím zajištění splavnosti Labe.  Ing. Aster připraví text dopisu na MŽP. Záměrem je předejít
problémům a průtahům s realizační fází stavby.

 

Usnesení 18/10/P:
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Předsednictvo HSR-ÚK
                I. bere na vědomí informaci Ing. Špinara k problematice jezu v Děčíně
            II. vyslovuje tímto podporu vybudování jezu v Děčíně

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

 

BODU 4.: Různé

4.1 Aktualizace smlouvy o spolupráci s Ústeckým krajem
Tajemnice informovala o dosavadním jednání k přípravě aktualizace smlouvy o spolupráci s Ústeckým krajem. V
listopadu roku 2009 se dohodli zástupci HSR-ÚK se zástupci ÚK o pověření hetmanky k přípravě podkladů.
Doposud jsme neobdrželi žádné materiály. Na základě našich výzev ke spolupráci bylo na posledním jednání Rady
ÚK dne 29. 9. 2010 uloženo hejtmance usnesením č. 9/58R/2010 učinit potřebné kroky k aktualizaci smlouvy o
vzájemné spolupráci mezi HSR-ÚK a ÚK, a to v termínu do 31. 12. 2010.

Usnesení 19/10/P:

Předsednictvo HSR-ÚK
            bere na vědomí informaci tajemnice L. Šifaldové k aktualizaci smlouvy o spolupráci s KÚÚK

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

 

4.2 Jmenování zástupců HSRÚ do HSR-ÚK a Hodnotící komise
Tajemnice HSRÚ informovala o nominaci zástupců HSRÚ do Předsednictva HSR-ÚK, do členské základny HSR-
ÚK a do Hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek k řešení ekologických škod vzniklých před
privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Usnesení 20/10/P:
Předsednictvo HSR-ÚK
  I. schvaluje na návrh HSRÚ zástupce do Předsednictva HSR-ÚK Ing. Pavla Urbánka
II. schvaluje na návrh HSRÚ zástupce do členské základny HSR-ÚK Ing. Jiřího Zimu, Ing. Petra Lence a Jiřího
Cingra
III. doporučuje na návrh HSRÚ nové zástupce HSRÚ do Hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek k
řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a
Karlovarském kraji, a to následovně – členem Bc. Radka Vonku a náhradníkem Jiřího Záhoříka

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

 

4.3 Členský příspěvek HSRÚ do HSR-ÚK
Předseda HSRÚ Bc. Vonka informoval zástupce krajské rady o snížení platby členského příspěvku od HSRÚ  do
HSR-ÚK z 96.650 Kč. za rok na 50.000 Kč., a to s trvalou platností. Roční příjmy HSRÚ jsou cca 250 tis. a pro
HSRÚ je dále nemožné téměř polovinu výdajů poukázat HSR-ÚK. Bc. Vonka informoval o všech opatřeních, které
zástupci HSRÚ učinili, aby snížili výdaje HSRÚ (zrušení kanceláře-nájmu, snížení mzdy tajemnici, prodej vybavení
kanceláře, zrušení webových stránek, přechod na emailovou schránku, která je poskytována zdarma apod.).
Předseda HSRLt Ing. Matějka vyjádřil nespokojenost nad spoluprací se zástupci politických stran, kteří jsou pasivní
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- neúčastní se jednání, na která jsou zváni. Sdělil, že rada tak není schopná protlačit svá stanoviska, její aktivita
přichází na zmar a členům není možno vyhodnotit přínos rady pro členskou základnu. Ing. Matějka informoval, že v
této situaci nebude HSRLt v budoucnu schopna dostát svým finančním závazkům vůči HSR-ÚK a navrhl krajské
radě být více aktivní při komunikaci s vládou.

Usnesení 21/10/P:

Předsednictvo HSR-ÚK
            I. bere na vědomí vyjádření předsedy HSRÚ Bc. R. Vonky k výši členského příspěvku do HSR-ÚK
II. bere na vědomí vyjádření předsedy HSRLt Ing. J. Matějky k činnosti HSR-ÚK

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

 

Dále k bodu Různé:
Ing. Veverková doporučila se písemně obrátit na MMR jako gestora a předkladatele GRP do vlády s žádostí o
osobní schůzku. Pí Aubrechtová Havlová, zástupkyně MMR doporučila se obrátit na náměstka ministra Ing. Janebu.
JUDr. Falbr informoval o závěrech schůzky s bývalým ministrem financí Ing. Janotou na téma financování GPR.
Byl informován, že další financování bude problematické.

Ing. Veverková dále informovala o aktivitě V. Aubrechta ve věci návrhu novely zákona České národní  rady č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Předseda RROS ČMKOS ÚK p. Cingr informoval o jednání RROS ČMKOS ve věci dofinancování R6, R7 a D8.
Předseda HSRÚ Bc. Vonka navrhl, aby ministr dopravy JUDr. Bárta byl pozván do regionu představit své vize a
koncepce. Zástupci HSR-ÚK se shodli na potřebě zajištění kulatého stolu se zástupci ÚK, HSR-ÚK, ministrem
práce a sociálních věcí, ministrem dopravy a se zástupci tisku za účelem řešení situace v regionu. Tomuto jednání
bude předcházet písemné vyjádření nespokojenosti s řešením splavnosti Labe, D8, revitalizace území apod.
Diskutována byla zákonodárná iniciativa kraje. Bc. Vonka informoval o tom, že kraj je aktivní v předkládání návrhů,
ale ve vládě bohužel jejich návrhy nejsou schváleny.

Usnesení 22/10/P:
Předsednictvo HSR-ÚK
ukládá vedení HSR-ÚK hledat cesty k vyvolání jednání o dostavbě infrastrukturních záměrů – D8, R7, I/27, I/13,
splavnosti Labe apod.

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

 

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

 

V Mostě dne 4.10.2010
Zapsala: Lenka Šifaldová
Ověřil: JUDr. Richard Falbr, Miroslav Tlapák

 


	Lokální disk
	HSR-ÚK


