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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 51. jednání 

 Předsednictva 
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

dne 21. 2. 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.    Hospodaření HSR-ÚK za rok 2010   
předkládá Ing. Jiří Zima, člen Finanční komise

3.   Volba místopředsedy HSR-ÚK    
předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

4.   Aktualizace smlouvy o spolupráci s Ústeckým krajem   
            předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

5.   Zaměstnanost v okresech Ústeckého kraje  
            předkládají zástupci jednotlivých HSR

6.   Priority okresních Hospodářských a sociálních rad pro rok 2011   
            předkládají zástupci jednotlivých HSR

7.    Příspěvek Ing. Astera       
            předkládá Ing. Jiří Aster, místopředseda HSRD 
7.1 Připomínky k Dopravní superstrategii 2011    
            7.2 Rekvalifikace vodních cest v SRN a možná degradace labské vodní cesty
            
8.   Prezentace projektu a prvků studie „Obnovení poutní cesty klášter Osek – poutní místo Mariánské
Radčice    
předkládá Dr. Mgr. MUDr. Tomáš Hájek, vedoucí a koordinátor projektu

9. Různé
            9.1 Naplňování vládního usnesení z r. 2010, tzv. Ekoaudit
            předkládá  Martina Aubrechtová Havlová, tajemnice HSRT

9.2 Informace o nové webové prezentaci HSR-ÚK
předkládá Bc. Lenka Šifaldová, tajemnice
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9.3 Diskuse k výpovědi primáře chirurgického odd. Nemocnice Most

Závěr

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

 

ZAHÁJENÍ
Předseda JUDr. Richard Falbr zahájil 51. řádné jednání Předsednictva HSR-ÚK, které se konalo v Mostě.

 

K BODU 1.: Kontrola plnění usnesení
V rámci kontroly plnění usnesení p. Markup informoval, že rezignuje na funkci předsedky Komise pro podnikání.
HSR-ÚK rovněž obdržela informaci o rezignaci pí Holadové na funkci předsedy Stálé komise pro zemědělství a
venkov. Nové zastupování v komisích bude předmětem následujícího jednání Předsednictva HSR-ÚK.

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 22/10/P: Dostavba infrastrukturních záměrů
Úkol (uložení vedení HSR-ÚK hledat cesty vyvolání jednání o dostavbě infrastrukturních záměrů – D8, R7, I/27,
I/13, splavnosti Labe apod.) byl nahrazen usnesením 29/11/P III. (uložení předsedovi pozvat na následující jednání
Předsednictva HSR-ÚK JUDr. Bártu a Ing. Šulce)

 

Usnesení 23/11/P:
Předsednictvo HSR-ÚK provedlo kontrolu plnění usnesení z 50. řádného jednání Předsednictva      HSR-ÚK a
schválilo jeho plnění.

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

 

 

K BODU 2.: Hospodaření HSR-ÚK za rok 2010  

Ing. Zima, zástupce Finanční komise informoval přítomné o závěrech
komise, která kontrolovala hospodaření rady za rok 2010 a účetní závěrku
roku 2010. Konstatoval, že evidence byla vedena přehledně a bez závad.
Čerpání rozpočtu probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem.

Usnesení 24/11/P: Hospodaření HSR-ÚK za rok 2010  
Předsednictvo HSR-ÚK
doporučuje Sněmu schválit vývoj hospodaření HSR-ÚK za rok 2010 

Hlasování:    pro   9     proti       zdržel se  
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Usnesení    schváleno   neschváleno       

 

 

K BODU 3.: Volba místopředsedy HSR-ÚK

Předseda rady JUDr. Falbr navrhl členům Předsednictva, aby zvolili
druhého místopředsedu HSR-ÚK. Dosavadním jediným místopředsedou je
Miroslav Tlapák, místopředseda HSR Chomutovska, který byl zvolen v
prosinci 2008 usnesením č. 23/08/P. Z důvodu jeho pracovní vytíženosti
navrhuje předseda, aby měla rada místopředsedy dva. Do této funkce
navrhl Ing. Jiřího Astera, místopředsedu HSR okresu Děčín a vyzval
přítomné k navržení dalších možných osob. Žádný návrh nebyl předložen a
Ing. Aster byl hlasováním jmenován a toto přijal. V tomto duchu bude
upraven Statut HSR-ÚK, kde byl uveden pouze jediný místopředseda.

Usnesení 25/11/P: Volba místopředsedy HSR-ÚK

Předsednictvo HSR-ÚK
                jmenuje Ing. Jiřího Astera místopředsedou HSR-ÚK

Hlasování:    pro 8       proti  0     zdržel se 1   
Usnesení bylo schváleno        

 

K BODU 4.: Aktualizace smlouvy o spolupráci s Ústeckým krajem   

JUDr. Falbr informoval o průběhu aktualizace Smlouvy o vzájemné spolupráci s Ústeckým krajem. V listopadu roku
2009 požádali zástupci HSR-ÚK hejtmanku ÚK na společném jednání Předsednictva HSR-ÚK a Rady ÚK o
podklady pro zhotovení nové Smlouvy o spolupráci. Teprve závěrem roku 2010 obdržela kancelář HSR-ÚK
podklady, tyto byly zpracované a návrh smlouvy byl odeslán na krajský úřad. Právní oddělení úřadu návrh upravilo
a předalo se schválení HSR-ÚK. Na dnešním jednání předseda navrhl, že do smlouvy budou ještě zapracovány
priority jednotlivých okresních rad.

Usnesení 26/11/P: Aktualizace smlouvy o spolupráci s Ústeckým krajem  

Předsednictvo HSR-ÚK
            I. bere na vědomí informaci k průběhu aktualizace smlouvy o spolupráci s Ústeckým krajem
            II. ukládá předsedovi, aby při sestavování návrhu smlouvy o spolupráci vycházel z priorit jednotlivých
okresních rad

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

 

K BODU 5.: Zaměstnanost v okresech Ústeckého kraje  
Na předchozím jednání Předsednictva byli zástupci jednotlivých okresních rad vyzváni, aby předložili informaci o
stavu zaměstnanosti v jejich regionu. Součástí materiálů byly dodané statistické přehledy s návrhy možného řešení.
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Zástupci rad své materiály okomentovali a ve všech případech upozornili na nepříznivou výši míry nezaměstnanosti.

Usnesení 27/11/P: Zaměstnanost v okresech Ústeckého kraje 

Předsednictvo HSR-ÚK
            bere na vědomí informace zástupců jednotlivých rad ke stavu zaměstnanosti v jejich okrese

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

 

 

K BODU 6.: Priority okresních Hospodářských a sociálních rad pro rok 2011   
Na základě úkolu z předchozího jednání představili zástupci okresních rad jejich prioritní témata pro rok 2011. Tyto
materiály budou podkladem pro zpracování Smlouvy o spolupráci s Ústeckým krajem.

Usnesení 28/11/P: Priority okresních Hospodářských a sociálních rad pro
rok 2011  

Předsednictvo HSR-ÚK
            bere na vědomí informace zástupců jednotlivých rad týkající se prioritních problematických témat jejich
okresů

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

 

 

K BODU 7.: Příspěvek Ing. Astera
Ing. Aster seznámil přítomné s připomínky k Dopravní superstrategii 2011 a dále se vyjádřil k rekvalifikaci vodních
cest v SRN a možné degradaci labské vodní cesty. Oba předložené materiály jsou k dispozici na sekretariátu HSR-
ÚK. Bc. Ryšánková doporučila Ing. Asterovi kontaktovat Ing. Šulce v souvislosti s připomínkami k superstrategii.
Informovala, že Ing. Šulc rovněž v této věci zpracoval připomínkový materiál. M. Tlapák navrhl pozvat Ing. Šulce
na následující jednání Předsednictva. Tajemnice informovala o doporučení HSRM pro HSR-ÚK, aby v souvislosti s
řešením dopravní infrastruktury byl k jednání Předsednictva krajské rady přizván i ministr dopravy JUDr. Bárta.

Usnesení 29/11/P: Příspěvek Ing. Astera

Předsednictvo HSR-ÚK
            I.  bere na vědomí připomínky Ing. Astera k dopravní superstrategii 2011
            II. bere na vědomí informaci Ing. Astera k tématu rekvalifikace vodních cest v SRN a možné degradaci
labské vodní cesty
III. ukládá předsedovi pozvat na následující jednání Předsednictva HSR-ÚK JUDr. Bártu a Ing. Šulce

Hlasování:    pro 9       proti  0     zdržel se 0  
Usnesení bylo schváleno       
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K BODU 8.: Prezentace projektu a prvků studie „Obnovení poutní cesty klášter Osek – poutní místo Mariánské
Radčice    
Zástupce společnosti Project Solutions, s.r.o. Dr. Tomáš Hájek prezentoval přítomným prvky studie „Obnovení
poutní cesty klášter Osek – poutní místo Mariánské Radčice. Na webových stránkách HSR-ÚK naleznete prezentaci,
která byla na jednání představena (www.hsr-uk.cz).  Dr. Hájek tuto prezentaci představil již na jednání HSRM.
Martina Aubrechtová Havlová, tajemnice HSRT doporučila, aby tato prezentace byla představena hlavně členům
HSR Teplicka, jelikož sem projekt územně spadá a rovněž je členem HSRT společnost Severočeské doly, a.s., která
projekt podporuje.

 

Usnesení 30/11/P: Prezentace projektu a prvků studie „Obnovení poutní cesty klášter Osek – poutní místo
Mariánské Radčice    
Předsednictvo HSR-ÚK
I. bere na vědomí prezentaci projektu a prvků studie „Obnovení poutní cesty klášter Osek – poutní místo Mariánské
Radčice
II. doporučuje tuto prezentaci představit na HSRT

Hlasování:    pro  9      proti       zdržel se  
Usnesení    schváleno   neschváleno       

 

K BODU 9.: Různé

9.1 Naplňování vládního usnesení z r. 2010, tzv. Ekoaudit
Martina Aubrechtová Havlová, tajemnice HSRT požádala HSR-ÚK o podporu při naplňování vládního usnesení,
které nařizuje příslušným rezortům audit zákonů, které je potřeba v oblasti životního prostředí sjednotit s EU (tzv.
Ekoaudit). Tato změna legislativy má za účel zjednodušit procesy např. ve stavebnictví, tzn. účast veřejnosti pouze
na počátku celého procesu, pak by již nebyla možnost jakýmkoliv způsobem vstupovat do průběhu stavby a tím jí
narušovat. Jedná se zejména o zákon 114/1992 o ochraně přírody a krajiny a dále zákonů 100/2001, 25/2008,
477/2001, 185/2001 86/2002, 254/2001 a 167/2008

Usnesení 31/11/P: Naplňování vládního usnesení z r. 2010, tzv. Ekoaudit

Předsednictvo HSR-ÚK

podporuje naplňování vládního usnesení přijatého v roce 2010. Toto
usnesení nařizuje příslušným resortům audit zákonů, které je potřeba
sjednotit s EU v oblasti životního prostředí.
Hlasování:    pro  9      proti       zdržel se  
Usnesení    schváleno   neschváleno        

 

9.2 Informace o nové webové prezentaci HSR-ÚK
Tajemnice informovala o nových webových stránek HSR-ÚK www.hsr-uk.cz. Sdělila, že jednotlivé okresní rady
mají na těchto stránkách záložku s vlastní prezentací. V případě, že mají zájem informace doplnit, mohou tak
kdykoliv učinit. Dále Bc. Šifaldová požádala, aby zástupci jednotlivých rad informovali sekretariát HSR-ÚK vždy,
když dojde k nějaké změně, kterou je třeba provést ve webové prezentaci.

 

Usnesení 32/11/P: Informace o nové webové prezentaci HSR-ÚK

http://www.hsr-uk.cz/
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Předsednictvo HSR-ÚK
            bere na vědomí informaci o nových webových stránkách HSR-ÚK

Hlasování:    pro  9      proti       zdržel se  
Usnesení    schváleno   neschváleno       

 

9.3 Diskuse k výpovědi primáře chirurgického odd. Nemocnice Most
Předseda seznámil přítomné s kauzou týkající se výpovědi, kterou Krajská zdravotní, a. s. adresovala primářovi
chirurgického odd. Nemocnice Most MUDr. Sašovi Štemberovi. Sdělil, že je nepřípustné, aby někdo dostal výpověď
za vyjádření svého názoru v médiích. Předsednictvo se shodlo na potřebě pozvat na následující jednání
Předsednictva zástupce Krajské zdravotní pro vyjádření k této výpovědi a dále k záměrům s Nemocnicí Most.
Jednání Předsednictva bylo přerušeno z důvodu konání mimořádné tiskové konference, které byl přítomen i MUDr.
Štembera. Jejím předmětem bylo vyjádření podpory HSR-ÚK MUDr. Štemberovi.

 

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

 

V Mostě dne 23.2.2011
Zapsala: Lenka Šifaldová
Ověřil: JUDr. Richard Falbr, Ing. Jiří Aster


	Lokální disk
	HSR-ÚK


