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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 52. jednání 

 Předsednictva 
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

dne 18. 4. 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    
            2.1 Změna zástupce HSRÚ v Předsednictvu HSR-ÚK
předkládá Bc. Radek Vonka, předseda HSRÚ
2.2 Změna zástupce HSRM v členské základně HSR-ÚK
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně HSRM

3. Odborné komise
3.1 Změna předsedy Stálé komise pro zemědělství a venkov  
            předkládá JUDr. Richard Falbr
3.2 Aktivizace Komise pro průmysl a podnikání
            předkládá JUDr. Richard Falbr

4.    Záměry Krajské zdravotní, a.s.
            předkládá Ing. Pavel Kouda, člen Představenstva KZ

5.   Dopravní infrastruktura Ústeckého kraje
předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda, Hana Balochová, tajemnice ministra dopravy a Ing. 
            Martin Janeček, odbor strategie MD

6.    Informace z jednání na Úřadě vlády ČR ke Globálnímu plánu revitalizace SZČ 
            předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

Závěr

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

 

ZAHÁJENÍ
Předseda JUDr. Richard Falbr zahájil 52. řádné jednání Předsednictva HSR-ÚK, které se konalo v Mostě.
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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 33/11/P:
Předsednictvo HSR-ÚK provedlo kontrolu plnění usnesení z 51. 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 Změna zástupce HSRÚ v Předsednictvu HSR-ÚK
Bc. Radek Vonka, předseda HSRÚ informoval přítomné o rezignaci místopředsedy HSRÚ Ing. Urbánka na své
funkce v rámci HSRÚ a HSR-ÚK. Předsednictvo rady okresu Ústí zvolilo svým novým místopředsedou Ing. Jiřího
Zimu, který bude zároveň HSRÚ reprezentovat v rámci Předsednictva HSR-ÚK.

Usnesení 34/11/P: Změna zástupce HSRÚ v Předsednictvu HSR-ÚK
Předsednictvo HSR-ÚK
I. bere na vědomí rezignaci Ing. Pavla Urbánka, zástupce HSRÚ na člena Předsednictva HSR-ÚK a děkuje mu za
dosavadní spolupráci 
II. bere na vědomí nového zástupce HSRÚ v Předsednictvu HSR-ÚK Ing. Jiřího Zimu

Hlasování:    pro  9      proti  0     zdržel se  0 
Usnesení    schváleno 

 

2.2 Změna zástupce HSRM v členské základně HSR-ÚK

Ing. Veverková, předsedkyně HSRM informovala o změně zástupce
společnosti Unipetrol RPA. Tuto společnost již nebude v členské základně
HSR-ÚK reprezentovat Ing. Veselý, MBA. Novým zástupcem bude Ing.
Zemánek.
Usnesení 35/11/P: Změna zástupce HSRM v členské základně HSR-ÚK 
Předsednictvo HSR-ÚK
I. bere na vědomí rezignaci Ing. Pavla Veselého, MBA, zástupce HSRM na člena HSR-ÚK a děkuje mu za
dosavadní spolupráci 
II. bere na vědomí nového zástupce HSRM v členské základně HSR-ÚK Ing. Vladimíra Zemánka
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Hlasování:    pro  9      proti  0     zdržel se  0 
Usnesení    schváleno 

             

 

 

K BODU 3.: Odborné komise

3.1 Změna předsedy Stálé komise pro zemědělství a venkov  
JUDr. Falbr sdělil, že Ing. Ludmila Holadová informovala písemně Předsednictvo o změně předsedy Stálé komise
pro zemědělství a venkov. Po dobu nemoci Ing. Holadové ji ve funkci předsedy komise bude zastupovat Ing.
Bednár.

Usnesení 36/11/P: Změna předsedy Stálé komise pro zemědělství a venkov  
Předsednictvo HSR-ÚK
bere na vědomí informaci pí Ludmily Holadové, že ve funkci předsedy Stálé komise pro zemědělství a venkov ji po
dobu její nemoci bude zastupovat Ing. Ivo Bednár

Hlasování:    pro  9      proti  0     zdržel se  0 
Usnesení    schváleno 

 

  
3.2 Aktivizace Komise pro průmysl a podnikání
JUDr. Falbr připomenul, že na předcházejícím jednání Předsednictva rezignoval p. Markup na funkci předsedy
Komise pro průmysl a podnikání při HSR-ÚK. Zástupci jednotlivých okresních rad byli požádání, aby ve svých
orgánech projednali návrh na možného předsedu komise a tento předložili na následujícím jednání krajské rady,
které se předpokládá na červen 2011. Na tomto jednání bude hlasováno o návrzích a nově zvolený předseda bude
pověřen sestavením návrhu činnosti komise a personálního obsazení.

Usnesení 37/11/P: Aktivizace Komise pro průmysl a podnikání 
Předsednictvo HSR-ÚK
pověřuje zástupce jednotlivých okresních rad, aby ve svých orgánech projednali návrh na předsedu Komise pro
průmysl a podnikání při HSR-ÚK a návrhy předložili na červnovém zasedání HSR-ÚK

Hlasování:    pro  9      proti  0     zdržel se  0 
Usnesení    schváleno 

 

K BODU 4.: Záměry Krajské zdravotní, a.s.
Ing. Pavel Kouda, člen Představenstva KZ informoval přítomné o záměrech týkajících se propouštění zaměstnanců.
Sdělil, že z celkového počtu 6.300 zaměstnanců je předpoklad, že bude propuštěno maximálně 176 osob, z toho cca.
90 z mostecké nemocnice. Tato skutečnost byla projednána s odboráři. Dále informoval, že se připravuje
restrukturalizace lůžkového fondu, rozhodnutí bude k dispozici až v červnu, bude se ovíjet od jednání s
pojišťovnami. Nově byla zřízena funkce náměstka pro strategii a rozvoj společnosti, náplní práce náměstka je
zhotovení analýzy současného stavu a navržení plánu aktivit vycházejících z analýzy. Nově vznikl i krizový štáb v
rámci akce „Ďěkujeme odcházíme“, který je složen z členů Představenstva, náměstků a členů Dozorčí rady.
JUDR. Falbr požádal Ing. Koudu o vyjádření k tomu, že Krajská zdravotní je opakovaně napadána z nákupu
předražených přístrojů a dotazoval se, jak bude hrazena půjčka od PPF. Ing. Kouda sdělil, že navrhuje počkat na
výsledky prošetřování a informoval, že doposud proběhly dvě kontroly. U jedné bylo konstatováno, že KZ
nepochybila, u druhé byla vystavena pokuta. K tomuto tématu vystoupil Bc. Vonka, předseda HSRÚ a navrhl, aby
se tato problematika neřešila na jednání HSR-ÚK, navrhl řešení v rámci externí odborné diskuze. Doporučil, aby se
postupovalo dle programu, kde je bod jednání uveden jako „Záměry KZ“. Proti tomuto návrhu se důrazně ohradil
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JUDr. Falbr a sdělil, že členům krajské rady přísluší se dotazovat na toto téma v rámci půdy jednání Předsednictva
HSR-ÚK. K tématu se vyjádřil i Ing. Šulc a sdělil, že jako znalec musí konstatovat, že ceny přístrojů byly špatně
poměřovány (dle velikosti nemocnic). Vyzdvihl především výrazné zlepšení zdravotní péče. 
M. Tlapák dotazoval Ing. Koudu zda KZ disponuje financemi na navýšení platů lékařů. KZ se bude na financování
podílet ve výši 8-11 mil. Kč., ale musí se potýkat se skutečností, že platby od pojišťoven jsou hrazeny se zpožděním.
Ing. Veverková kritizovala stav nemocnice v Mostě, a to především v souvislosti s uzavřením dvou oddělení a
snížením úrovně některých oddělení. Sdělila, že mostecká nemocnice je po ústecké druhá největší v kraji, ale
bohužel veškeré omezování je většinou směřováno právě na toto zařízení. Ing. Kouda sdělil, že Představenstvo
nedopustí, aby mostecká nemocnice strádala a poukázal na nutnost koncepce, která by předurčila priority. 
Primátor města Most Ing. Vozka informoval Ing. Koudu, že pozval zástupce KZ na jednání Rady města.

Usnesení 38/11/P: Záměry Krajské zdravotní, a.s. 
Předsednictvo HSR-ÚK
bere na vědomí informaci Ing. Koudy, člena Představenstva KZ, a.s. o záměrech Krajské zdravotní, a.s.

Hlasování:    pro  8      proti  0     zdržel se  0 
Usnesení    schváleno 

 

K BODU 5.: Dopravní infrastruktura Ústeckého kraje
Na jednání byl přítomen Ing. Martin Janeček z odboru strategie Ministerstva dopravy, který zastoupil ministra Ing.
Víta Bártu, ministr se z jednání omluvil. Proběhla obšírná diskuze na téma Dopravní superstrategie 2011. Zástupci
HSR-ÚK sdělili Ing. Janečkovi připomínky k obsahu tohoto materiálu. Kritizována byla strategie i z pohledu jejího
zhotovení, nevykazuje prvky strategie (chybí SWOT analýza, cíle apod.). Ing. Šulc přiblížil návrhy na možné řešení
infrastruktury. Současné nastavení financování priorit spatřuje jako chybné. Podrobné stanovisko Ing. Šulce je
přílohou tohoto zápisu.

Usnesení 39/11/P: Dopravní infrastruktura Ústeckého kraje
Předsednictvo HSR-ÚK
            bere na vědomí informaci zástupce Ministerstva dopravy ČR k Dopravní superstrategii 2011

Hlasování:    pro  8      proti  0     zdržel se  0 
Usnesení    schváleno 

 

 

K BODU 6.:  Informace z jednání na Úřadě vlády ČR ke Globálnímu plánu revitalizace SZČ   
JUDr. Falbr seznámil přítomné s průběhem a 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.
V úvodu jednání hejtmani informovali o současných problémech jejich regionů a požádali o pomoc při jejich řešení.
Dále zástupci HSR-ÚK seznámili přítomné s vyhodnocením GPR za období 2000 až 2010 a informovali, kam má
směřovat GPR na roky 2010 až 2015. Ing. Říman sdělil, že vláda vítá každou iniciativu, která pomáhá řešit
problémy regionu, ovšem upozornil, že problém spatřuje v dalším uvolňování peněz. Doporučil naši snahu směřovat
spíše na vytvoření materiálu, který by vytyčil strategii kompenzací pro náš region, region, který je významný těžbou,
silnou energetikou a chemickým průmyslem. V. Aubrecht, předseda HSRT informoval, že v duchu kompenzací byl
již na vládě jakýsi materiál připraven a je třeba nadefinovat systém, jak se peníze budou čerpat, když v regionu
zůstanou. JUDR. Falbr požádal zástupce jednotlivých okresních rad, aby ve svých orgánech projednali a navrhli po
jednom zástupci do pracovního týmu, který se bude věnovat tématu kompenzací pro region. Na červnovém jednání
HSR-ÚK bude pracovní tým sestaven a prodiskutován další postup, který v první fázi zahrne analýzu stávajících
podkladů.

Usnesení 40/11/P: Informace z jednání na Úřadě vlády ČR ke Globálnímu plánu revitalizace SZČ   
Předsednictvo HSR-ÚK
bere na vědomí informaci o průběhu a závěrech jednání zástupců HSR-ÚK na Úřadě vlády ČR ke Globálnímu
plánu revitalizace SZČ
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Hlasování:    pro  8      proti  0     zdržel se  0 
Usnesení    schváleno 

 

ZÁVĚR:
Jednání ukončil JUDr. Richard Falbr, přítomným poděkoval za účast. Po jednání Předsednictva se konala oslava 10.
výročí založení HSR-ÚK.

 

V Mostě dne 19.4.2011
Zapsala: Lenka Šifaldová
Ověřil: JUDr. Richard Falbr, Ing. Jiří Aster
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