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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
U S N E S E N Í 

z 53. jednání 
 Předsednictva 

Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
dne 2. 6. 2011 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    
předkládá Bc. Lenka Šifaldová, tajemnice         

2.    Procedurální otázky    
            předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda 
            2.1 Volba místopředsedy pro legislativu a schválení náplně jeho činnosti
            2.2 Jmenování týmu pro zhotovení materiálu Kompenzace regionu
            2.3 Změna zástupce v Hodnotící komisi pro hodnocení nabídek k řešení ekol. škod

3. Odborné komise
předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda
            3.1 Změna předsedy OK pro rozvoj lidských zdrojů
            3.2 Změna předsedy OK pro průmysl a podnikání

4.   Čerpání rozpočtu HSR-ÚK k 30. 4. 2011   
předkládá Ing. Jiří Zima, člen Finanční komise 
            
5.    Smlouva o vzájemné spolupráci s Ústeckým krajem  
            předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

6.    Informace o změně Zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu
            předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

7.    Různé
            
Závěr

Hlasování:   9       proti  0      zdržel se  0 
Program jednání byl schválen

 

ZAHÁJENÍ
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Předseda JUDr. Richard Falbr zahájil 53. řádné jednání Předsednictva HSR-ÚK, které se konalo v Mostě.

 

K BODU 1.: Kontrola plnění usnesení
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 24/11/P: Hospodaření za rok 2010
Úkol trvá (doporučení Sněmu schválit vývoj hospodaření HSR-ÚK za rok 2010)

 

Usnesení 41/11/P:
Předsednictvo HSR-ÚK provedlo kontrolu plnění usnesení z 52. řádného jednání Předsednictva      HSR-ÚK a
schválilo jeho plnění.

Hlasování:    pro 9       proti  0     zdržel se 0  
Usnesení bylo schváleno        

 

 

K BODU 2.: Procedurální otázky   

2.1 Volba místopředsedy pro legislativu a schválení náplně jeho činnosti
JUDr. Falbr informoval přítomné o průběhu a závěrech mimořádného jednání předsedů okresních HSR. Na tomto
jednání byl JUDr. Falbrovi předložen návrh na zřízení nové funkce – místopředseda pro legislativu a návrh na
obsazení tohoto postu Vlastimilem Aubrechtem. V. Aubrecht s návrhem na jeho jmenování souhlasil. Předsednictvo
bylo seznámeno s okruhem témat, kterými se bude nově zvolený místopředseda zabývat. Jedná se o sledování
legislativy, přípravu připomínek k návrhům zákonů,  sledování činnosti k tzv. Ekoauditu, spolupráci při přípravě
okruhů kompenzací pro Severozápadní region a shromažďování připomínek k připravované legislativě od
jednotlivých okresních hospodářských a sociálních rad.
Martina Aubrechtová Havlová, tajemnice HSRT informovala o návrhu na změnu zástupce HSRT v Předsednictvu
HSR-ÚK. Tuto radu doposud zastupoval Ing. Benda, ale vzhledem k jeho časté neúčasti na jednání a písemného
ohlášení ukončení členství v HSRT, doporučují, aby radu zastupoval V. Aubrecht.

Usnesení 42/11/P: Volba místopředsedy pro legislativu a schválení náplně jeho činnosti 
Předsednictvo HSR-ÚK
I. volí Vlastimila Aubrechta místopředsedou pro legislativu
            II. bere na vědomí předložené okruhy náplně práce místopředsedy pro legislativu
III. bere na vědomí změnu zástupce HSRT v Předsednictvu HSR-ÚK, Ing. Bendu nahradí V. Aubrecht 

Hlasování:    pro  9      proti  0     zdržel se  0 
Usnesení    schváleno 

 

2.2 Jmenování týmu pro zhotovení materiálu Kompenzace regionu
JUDr. Falbr připomněl závěry schůzky na Úřadě vlády ČR, která se konala za účasti zástupců HSR-ÚK, hejtmanky
ÚK, hejtmana KVK, předsedy HSR Sokolov a Ing. Martina Římana, poradce předsedy vlády. Výsledkem jednání
bylo doporučení HSR-ÚK, aby zpracovala materiál, který by vytyčil strategii kompenzací pro náš region, region,
který je významný těžbou, silnou energetikou a chemickým průmyslem. Zástupci jednotlivých okresních rad byli
požádáni, aby navrhli zástupce do pracovního týmu, který by materiál připravil. Na dnešním jednání byl tým
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jmenován. Navržen nebyl pouze zástupce za HSR Lounska.

Usnesení 43/11/P: Jmenování týmu pro zhotovení materiálu Kompenzace regionu 
Předsednictvo HSR-ÚK
jmenuje pracovní tým pro vytvoření materiálu Kompenzace regionu ve složení: Ing. Lenc (HSRÚ), V. Aubrecht
(HSRT), Ing. Veverková (HSRM), Ing. Matějka (HSRLt), Ing. Pažourek/Ing. Sukdol (HSRDc) a Ing. Petr Šmíd
(HSRCh)

Hlasování:    pro  9      proti  0     zdržel se  0 
Usnesení    schváleno 

 

2.3 Změna zástupce v Hodnotící komisi pro hodnocení nabídek k řešení ekol. škod
HSRÚ požádala HSR-ÚK o zajištění změny zástupce rady okresu Ústí v Hodnotící komisi pro hodnocení nabídek k
řešení ekologických škod.

Usnesení 44/11/P: Změna zástupce v Hodnotící komisi pro hodnocení nabídek k řešení ekol. škod
Předsednictvo HSR-ÚK
I. bere na vědomí návrh HSRÚ na změnu svého zástupce v Hodnotící komisi pro hodnocení nabídek k řešení
ekologických škod, J. Záhoříka nahradí Ing. Zdeněk Soukup
            II. ukládá sekretariátu informovat Ministerstvo vnitra o změně

Hlasování:    pro  9      proti  0     zdržel se  0 
Usnesení    schváleno 

             

 

K BODU 3.: Odborné komise

3.1 Změna předsedy OK pro rozvoj lidských zdrojů

Usnesení 45/11/P: Změna předsedy OK pro rozvoj lidských zdrojů 
Předsednictvo HSR-ÚK
I. bere na vědomí rezignaci Ing. Matějky na funkci předsedy OK pro Rozvoj lidských zdrojů a děkuje mu za
dosavadní aktivní spolupráci
            II. jmenuje Jiřího Cingra předsedou OK pro rozvoj lidských zdrojů

Hlasování:    pro  9      proti  0     zdržel se  0 
Usnesení    schváleno 

 

3.2 Změna předsedy OK pro průmysl a podnikání

Usnesení 46/11/P: Změna předsedy OK pro průmysl a podnikání 
Předsednictvo HSR-ÚK
            I. bere na vědomí rezignaci Jiřího Markupa na funkci předsedy OK pro průmysl a podnikání
II. jmenuje Ing. Matějku předsedou OK pro průmysl a podnikání

Hlasování:    pro  9      proti  0     zdržel se  0 
Usnesení    schváleno 
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K BODU 4.: Čerpání rozpočtu HSR-ÚK k 30. 4. 2011 
Ing. Zima, člen Finanční komise informoval o vývoji hospodaření HSR-ÚK ke konci dubna 2011. Konstatoval, že
čerpání je v souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2011.

Usnesení 47/11/P: Čerpání rozpočtu HSR-ÚK k 30. 4. 2011 
Předsednictvo HSR-ÚK
bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu HSR-ÚK k 30. 4. 2011

Hlasování:    pro  9      proti  0     zdržel se  0 
Usnesení    schváleno 

 

 

K BODU 5.: Smlouva o vzájemné spolupráci s Ústeckým krajem
Předsednictvu byl předložen text smlouvy o vzájemné spolupráci s Ústeckým krajem. ÚK navrhuje smlouvu uzavřít
na dobu určitou pouze do konce roku 2011 a o další spolupráci rozhodnout až na základě vyhodnocení spolupráce za
rok 2001 až 2011 (doba platnosti předcházející smlouvy). Ing. Pelíšek doporučil hlavní cíle rozšířit o oblast
zdravotnictví, s návrhem Předsednictvo souhlasí. 

 

Usnesení 48/11/P: Smlouva o vzájemné spolupráci s Ústeckým krajem 
Předsednictvo HSR-ÚK
I.   schvaluje doplněný text Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi HSR-ÚK a Ústeckým krajem
II. pověřuje Ing. Veverkovou, aby ve spolupráci se sekretariátem připravila zhodnocení smluvního vztahu mezi
HSR-ÚK a ÚK od roku 2001 do roku 2011

 

Hlasování:    pro  9      proti  0     zdržel se  0 
Usnesení    schváleno 

 

 

K BODU 6.: Informace o změně Zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu
G. Nekolová, vedoucí kanceláře poslance EP seznámila přítomné s novelou zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně
zemědělského půdního fondu. Tato změna způsobila navýšení platby odvodů za zábor zemědělské půdy až 20ti
násobně. Pozemky v nově vybudovaných průmyslových zónách se tak stávají neprodejnými a investice jsou touto
novelou znehodnoceny. Přítomní se shodli na nutnosti ochránit zemědělskou půdu, nikoliv však na plochách s
vymezenou činností, vhodná by byla určitá kategorizace. G. Nekolová informovala, že z europoslanecké kanceláře
byl odeslán dotaz na poslance Ing. Skopala k této záležitosti.

Usnesení 49/11/P: Informace o změně Zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu
Předsednictvo HSR-ÚK
I. bere na vědomí informaci ke změně Zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu 
II. pověřuje V. Aubrechta, aby zjistil aktuální informace ke změně zákona o ochraně půdního fondu a připravil
návrh stanoviska, který bude následně předložen Předsednictvu k odsouhlasení formou per rollam

 

Hlasování:    pro  9      proti  0     zdržel se  0 
Usnesení    schváleno 
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K Bodu 7: Různé
V rámci bodu Různé požádal JUDr. Falbr zástupce KÚÚK Ing. Koudu o informaci ke zprávě, která se objevila v
médiích, ohledně omezování operačních výkonů. Ing. Kouda sdělil, že operace nejsou zastaveny, ale vzhledem k
jednání s pojišťovnami, jsou operace odkládány. Především s VZP chybí dohoda o úhradě výkonů, ale jednání stále
probíhají. Ing. Šulc zdůraznil, že omezení vychází z postoje VZP. Ing. Pelíšek upozornil, že většina peněz je
směřována do fakultních nemocnic. Předseda požádal V. Aubrechta, aby v této věci písemně kontaktoval  MUDr. J.
Krákoru, člena správní rady VZP a požádal jej o analýzu kritizované věci.

Dále v bodu Různé Ing. Veverková informovala přítomné o konání dvou akcí. Dne 9.6.2011 v Mostě proběhne
odborný seminář pod záštitou MPO - témata: zpráva komise pro teplárenství, stavby v energetice, modernizace
technologií, stabilita investičního prostředí, uhlí jako energetický zdroj, rekonstrukce tepláren a těžební firmy vs
odběratelé. Další akce se koná 9.6.2011 v Mostě, jedná se o workshop v rámci projektu „KREDIT – Sociální
ekonomika na Mostecku“.

Příspěvek do Různého měl i Ing. Šulc. Informoval o záměru děkana fakulty výrobních technologií při UJEP zřídit
ještě dvě technické fakulty. Jedná se o reakci na statistické informace ohledně uplatňování absolventů, zatímco
absolventi designu často nemohou najít zaměstnání, absolventi technických oborů jsou zaměstnáni již během
posledního ročníku studia. Ing. Šulc žádá o podporu HSR-ÚK. JUDr. Falbr přislíbil pomoc se získáním finančních
prostředků pro tento záměr.

Tajemnice Bc. Šifaldová společně s Dis. Gabrielou Nekolovou, vedoucí kanceláře poslance EP představila návrh na
novou doplňkovou aktivitu HSR-ÚK. Téma společenské odpovědnosti firem bylo vybráno jako vhodné pro činnost
tripartity, jelikož je blízké všem složkám HSR (členských firmám, odborům, obcím apod.) a zároveň je možno jej
uplatňovat napříč všemi okresy, jejichž aktivitu HSR-ÚK zastřešuje. Cílem tohoto záměru je ukázat společnostem,
jak nebýt vůči regionu prostými donátory, ale že je možné své odpovědné chování směřovat do takových aktivit,
které firmě samotné přinesou užitek (např. ve zvýšení konkurenceschopnosti, udržení kvalitních zaměstnanců atd.).
Jako přínos rady bylo v prezentaci definováno prohloubení spolupráce se stávajícími partnery, možnost oslovení
partnerů nových, rozšíření členské základny jednotlivých okresních rad a mediální zviditelnění činnosti HSR-ÚK.
Prezentace, která byla komentována na jednání je k dispozici na sekretariátu HSR-ÚK.

 

Usnesení 50/11/P: HSR-ÚK a CSR
Předsednictvo HSR-ÚK
I. schvaluje podporu Společenské odpovědnosti firem jako jedné ze svých aktivit
II. pověřuje pracovní tým ve složení J. Cingr, M. Tlapák, G. Nekolová a L. Šifaldová k zahájení této aktivity dle
navrženého harmonogramu a k připravení návrhu medializace
III. ukládá pracovnímu týmu informovat na následujícím jednání Předsednictva o vývoji plnění aktivit Společenské
odpovědnosti firem a předložení návrhu dalšího postupu

Hlasování:    pro  8      proti  0     zdržel se  0 
Usnesení    schváleno 

 

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

V Mostě dne 6.6.2011
Zapsala: Lenka Šifaldová
Ověřil: JUDr. Richard Falbr a Ing. Helena Veverková
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