HSR-ÚK
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
434 37 Most, Budovatelů 2830

USNESENÍ
USNESENÍ
z 56. jednání
Předsednictva
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
dne 20. 3. 2012 v Mostě od 10,00 hod.

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

Zahájení
1. Kontrola plnění usnesení
2. Podpora silnice I/13 informace o dopisu z Ministerstva dopravy a o reakci HSR-ÚK
3. Vývoj hospodaření HSR-ÚK v roce 2011
4. Skladování, převoz a likvidace kalů v regionu – vyjádření ředitele Lafarge Cement,
a.s. k návrhu na změnu technologie
5. Návrh opatření k řešení sociální situace – analýza reakcí na návrh
opatření
6. Společenská odpovědnost firem v ÚK - informace z jednání u kulatého stolu,
informace k dalšímu postupu
7. Informace z jednání předsedy a místopředsedy HSR-ÚK s hejtmankou ÚK
8. Vyhodnocení konkrétních kroků k řešení hospodářské a sociální stability v kraji –
plnění priorit HSR-ÚK

9. Různé
9.1 Podkrušnohorské technické muzeum – jmenování zástupce do Správní rady, úprava
zakládací listiny
9.2 Návrh na změnu Statutu HSR-ÚK
9.3 Změna zástupců HSRL a HSRCh v HSR-ÚK
Závěr
Hlasování: 8
proti 0
zdržel se 0
Program jednání byl schválen

ZAHÁJENÍ
Předseda JUDr. Richard Falbr zahájil 56. řádné jednání Předsednictva HSR-ÚK, které se
konalo v Mostě. V úvodu byla odsouhlasena změna programu, a to v posloupnosti
jednotlivých bodů programu.

K BODU 1.: Kontrola plnění usnesení

Tajemnice konstatovala, že z předchozího jednání Předsednictva zůstávají ve sledování 3
body, které byly dnes zahrnuty do programu jako samostatné body, dnešním jednáním je tak
vše splněno.
Usnesení 12/12/P: Kontrola plnění usnesení
Předsednictvo HSR-ÚK
provedlo kontrolu plnění usnesení z 55. řádného jednání Předsednictva HSR-ÚK a schválilo
jeho plnění
Hlasování: pro 8
proti 0
Usnesení bylo schváleno

zdržel se 0

K BODU 2.: Podpora silnice I/13 informace o dopisu z Ministerstva dopravy a o reakci
HSR-ÚK
Předseda JUDr. Falbr pozval ministra dopravy na jednání Předsednictva, za ministerstvo se
účastnil Ing. Vít Sedmidubský, vedoucí odd. dopravní politiky. Zástupci tripartity jej
seznámili s nejožehavějšími problémy v dopravní infrastruktuře Ústeckého kraje a požádali o
podporu několika strategických komunikací.
Prezentace poskytnuta Ing. Sedmidubským je zveřejněna na webových stránkách www.hsr-

uk.cz.
Předseda informoval, že dopravní infrastruktura bude jedním z bodů osobního jednání
zástupců HSR-ÚK s premiérem Nečasem, které se uskuteční v pondělí 26. 3. 2012 v Praze.
Cílem jednání je seznámit premiéra s prioritami HSR-ÚK.
Usnesení 13/12/P: Podpora silnice I/13 informace o dopisu z Ministerstva dopravy a o
reakci HSR-ÚK
Předsednictvo HSR-ÚK
I. požaduje, po projednání se zástupcem MDČR, aby v rámci zásadního řešení ekonomických
a sociálních problémů Ústeckého kraje byly zařazeny následující strategické stavby do
ministerstvem připravované Sektorové strategie 2:
1. dostavba rychlostní silnice R7
2. realizace připravovaných staveb na silnici I/27
a především byla zvážena do této strategie
1. kompletní dostavba silnice I/13 ve čtyřproudové variantě v úseku Cheb – Manušice po
napojení na I/9
II. žádá Ing. Astera o přípravu dopisu na ministra dopravy ve smyslu přijatého usnesení,
který bude v kopii odeslán i hejtmance ÚK
Hlasování: pro 8
proti 0
Usnesení schváleno

zdržel se 0

K BODU 3.: Vývoj hospodaření HSR-ÚK v roce 2011
Člen Finanční komise Ing. Zima informoval Předsednictvo o vývoji hospodaření rady v roce
2011 a o výsledku účetní závěrky. Konstatoval, že vše bylo shledáno bez závad.

Usnesení 14/12/P: Vývoj hospodaření HSR-ÚK v roce 2011
Předsednictvo HSR-ÚK
I. doporučuje Sněmu HSR-ÚK vzít na vědomí hospodaření HSR-ÚK za rok 2011 a účetní
závěrku k 31. 12. 2011
II. doporučuje Sněmu HSR-ÚK schválit převedení Hospodářského výsledku roku
2011 ve výši 26.267,76 Kč do Fondu HSR-ÚK
Hlasování: pro 8
proti 0 zdržel se 0
Usnesení schváleno neschváleno

K BODU 4.: Skladování, převoz a likvidace kalů v regionu – vyjádření ředitele Lafarge
Cement, a.s. k návrhu na změnu technologie
Na jednání Předsednictva přijal pozvání generální ředitel Lafarge Cement, a.s. Ing. Ivan
Mareš. Cílem pozvání zástupce cementárny bylo získat informaci, jak je zajištěna ochrana
životního prostředí při spalování kalů z ostravských lagun. Zástupcům tripartity byla firmou
Lafarge předložena prezentace o technickém zajištění spalování a výsledky měření během
zkušebního provozu, které ukázaly, že emisní limity jsou dodržovány. Dále byl představen
systém 24hodinové kontroly ze strany cementárny, která je řízena digitálně. Ředitel
cementárny rovněž informoval o dnech otevřených dveří, veřejnost se může osobně seznámit
s technologickým postupem při spalování. Toto je možné každý čtvrtek.
Členům Předsednictva HSR-ÚK je k dispozici prezentace, která byla na jednání komentována
(na vyžádání v sekretariátu HSR-ÚK).
Usnesení 15/12/P: Skladování, převoz a likvidace kalů v regionu – vyjádření ředitele
Lafarge Cement, a.s. k návrhu na změnu technologie
Předsednictvo HSR-ÚK
bere na vědomí vyjádření generálního ředitele Lafarge Cement, a.s. k ochraně životního
prostředí při spalování tzv. ostravských kalů
Hlasování: pro 8
proti 0 zdržel se 0
Usnesení schváleno neschváleno

K BODU 5.: Návrh opatření k řešení sociální situace – analýza reakcí na návrh
opatření
V. Aubrech informoval o dalším zasedání pracovní skupiny, která připravila Návrh opatření
k řešení sociální situace v ČR a shrnul dosavadní aktivity.
Návrh opatření k řešení sociální situace v ČR navrhuje změny v sociálním systému, loterijním
zákonu, zákonu o odpadech, vyjadřuje se k centrálnímu rejstříku trestů, drogové kriminalitě,
nastavení hygienických norem, k vymahatelnosti práva, zaměstnanosti a lichvě.
Materiál byl zaslán premiérovi, na dotčená ministerstva, předsedům Senátu a Poslanecké
sněmovny, na Radu vlády, poslanecký a senátorský klub, Ústecký kraj atd. (celkem 21
adresátů) s žádostí o řešení navržených opatření. HSR-ÚK obdržela 6 reakcí. Pracovní tým
tyto reakce analyzoval. Návrh opatření bude konzultován s premiérem na pondělním osobním
jednání.
Jedním z konkrétních výstupů je nabídka odd. kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti
romské menšiny na jmenování zástupce HSR-ÚK do komise pro řešení sociální situace.
Zástupce jsme již navrhli.

Usnesení 16/12/P: Návrh opatření k řešení sociální situace – analýza reakcí na návrh
opatření
Předsednictvo HSR-ÚK
bere na vědomí informaci z jednání pracovního týmu, který analyzoval reakce na Návrh
opatření k řešení sociální situace v ČR

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

K BODU 6.: Společenská odpovědnost firem v ÚK - informace z jednání u kulatého
stolu, informace k dalšímu postupu
G. Nekolová, členka realizačního týmu Společenské odpovědnosti firem (CSR) seznámila
přítomné s dosavadními aktivitami, kterými HSR-ÚK ve spolupráci s kanceláří poslance
Falbra podporuje společensky odpovědné chování firem v Ústeckém kraji. Informovala o
jednání u kulatého stolu, jeho cílem bylo seznámení institucionálních partnerů s naším
pojetím tématu CSR, tím je především zviditelnění odpovědných firem, informování o
stipendijních programech v ÚK, zvýšení počtu odborných praxí apod.. Dále předložila
předběžnou zprávu o výsledcích dotazníkového šetření, ke kterému byly vyzváni společnosti
z ÚK nad 50 zaměstnanců. Průzkum mapoval aktivity jednotlivých firem v rámci CSR a
jejich zájem o další spolupráci s HSR-ÚK. Podrobnou prezentaci průzkumu přislíbila na
následující jednání Předsednictva. Informovala o zahájení přípravy brožury, která má za cíl
sladění potřeb trhu práce s nabízenými studijními obory. Jedná se o nasměrování žáků
základních škol, kteří si vybírají zaměření jejich dalšího studia, na obory, které jsou na trhu
práce potřebné, např. dělnické a technické profese.
Ing. Matějka, předseda HSRLt informoval, že HSRLt nemá zájem tuto aktivit podpořit,
argumentoval tím, že ani stát se nechová odpovědně a od společností to nemůže být rovněž
očekáváno. G. Nekolovou byl ujištěn, že naše pojetí CSR nenutí ke společenské
odpovědnosti, chce především zviditelnit firmy, které se tak již chovají, jelikož by za jejich
snahu měly být oceněné. Ujistila jej, že veškeré financování aktivit spojených s CSR je
zajištěno spolupracující kanceláří pana poslance Falbra.
JUDr. Falbr sdělil, že aktivitu CSR oceňuje a poděkoval členům realizačního týmu za
dosavadní činnost.
Usnesení 17/12/P: Společenská odpovědnost firem v ÚK - informace z jednání u
kulatého stolu, informace k dalšímu postupu
Předsednictvo HSR-ÚK
I. bere na vědomí informaci z jednání institucionálních partnerů u kulatého stolu na
téma Společenská odpovědnost firem v Ústeckém kraji
II. bere na vědomí informaci o průběhu a závěrech dotazníkového šetření mezi podniky
Ústeckého kraje nad 50 zaměstnanců
III. bere na vědomí informaci o aktivitách plánovaných pro nadcházející období
v oblasti CSR
Hlasování: pro 8 proti 0
Usnesení schváleno

zdržel se 0

K BODU 7.: Informace z jednání předsedy a místopředsedy HSR-ÚK s hejtmankou ÚK
JUDr. Falbr a V. Aubrecht informovali o průběhu jejich osobního jednání s hetmankou
Ústeckého kraje J. Vaňhovou. Byli ujištěni, že na základě pozvánky bude za kraj na jednání
Předsednictva vždy vyslána kompetentní osoba dle programu, který bude připraven. Dnešního
jednání se zástupce kraje bohužel neúčastnil. Sekretariát obdržel informaci, že hejtmanka
čerpá řádnou dovolenou.

Usnesení 18/12/P: Informace z jednání předsedy a místopředsedy HSR-ÚK
s hejtmankou ÚK
Předsednictvo HSR-ÚK
bere na vědomí informaci o průběhu a závěrech jednání předsedy JUDr. Falbra a
místopředsedy V. Aubrechta u hejtmanky Ústeckého kraje J. Vaňhové
Hlasování: pro 8
proti 0
Usnesení schváleno

zdržel se 0

K BODU 8.: Vyhodnocení konkrétních kroků k řešení hospodářské a sociální stability
v kraji – plnění priorit HSR-ÚK
Představen byl přehled aktivit HSR-ÚK za poslední tři měsíce, tedy od prosince 2011 do
března 2012. Předseda HSRLt poděkoval za jeho zpracování, sdělil, že jeho prostřednictvím
může svou členskou základnu lépe informovat o aktivitách krajské rady.
- uskutečnilo se jedno jednání Sněmu a dvě zasedání Předsednictva
- byla uspořádána jedna tisková konference a jedno neformální posezení s novináři
- bylo zveřejněno celkem 9 článků v tisku o aktivitách HSR-ÚK
- celkem 9 zástupců Vlády ČR písemně reagovalo na naše stanoviska, dopisy či výzvy,
s mnohými z nich korespondence stále pokračuje
- na základě podnětu HSRT byl zpracován návrh k novele zákona 114/1992 Sb. týkající se
omezení účasti veřejnosti ve stavebním řízení
- na základě podnětu HSRLt byla koncipována Výzva 2012 – otevřený dopis politické
reprezentaci, apel na změnu politické kultury a výzva předsedovi vlády k větší osobní účasti
na řešení problémů Ústeckého kraje
- na základě podnětu HSRD byl vytvořen Návrh opatření k řešení sociální situace v ČR, který
navrhuje změny v sociálním systému, loterijním zákonu, zákonu o odpadech, vyjadřuje se
k centrálnímu rejstříku trestů, drogové kriminalitě, nastavení hygienických norem,
k vymahatelnosti práva, zaměstnanosti a lichvě.
S touto problematikou se JUDr. Falbr seznámil při osobní návštěvě Šluknovského výběžku.
K této problematice byl ustaven pracovní tým, který jménem rady písemně oslovil premiéra,
dotčená ministerstva, předsedy Senátu a Poslanecké sněmovny, Radu vlády, poslanecký a
senátorský klub, Ústecký kraj atd. (celkem 21 adresátů) s žádostí o řešení navržených
opatření. HSR-ÚK obdržela 6 reakcí a dále pokračuje v argumentační korespondenci
s předsedou vlády.
Jedním z konkrétních výstupů je nabídka odd. kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti
romské menšiny na jmenování zástupce HSR-ÚK do komise pro řešení sociální situace.

Zástupce jsme již navrhli.
- na základě podnětu z HSRM byl vyzván ministr dopravy k začlenění silnice I/13 do sítě
TEN-T
- je jednáno o možnosti přípravy konference na téma dopravní infrastruktura v ÚK
- na základě podnětu HSRÚ je připravena změna Statutu ve smyslu obnovení Výkonného
výboru. Místopředsedové dále navrhli stanovení funkčního období volených funkcí
- na základě výzvy Ústeckého kraje HSR-ÚK připomínkovala návrh zákona o provozování
sázkových her
- v rámci aktivity Společenská odpovědnost firem (CSR) byli pod hlavičkou HSR-ÚK
osloveni zaměstnavatelé Ústeckého kraje nad 50 zaměstnanců (dotazníkové šetření) a celkem
34 institucí (výzva k partnerství)
- ke spolupráci s HSR-ÚK ve věci CSR se přihlásilo celkem 13 partnerských organizací jako
ÚK, ÚP, KHK, vysoké školy, statutární města apod. a 34 firem. Všichni budou pozvání ke
společnému jednání.
- probíhá příprava samostatných webových stránek k CSR (prostor, kde budou zveřejněny
stipendijní programy v ÚK, možnosti praxí na školách, prostor pro prezentaci firem, které
jsou společensky odpovědné, informace k CSR, prezentace výsledků průzkumů atd..)
- byla započata práce na brožuře, jejímž cílem je sladění potřeb trhu práce s nabízenými
studijními obory na regionální úrovni prostřednictvím informování studentů škol, rodičů i
pedagogů o uplatnitelnosti jednotlivých oborů atd. (průměrné mzdy u profesí, seznamy firem,
které podporují konkrétní školy…)
- byla započata revize odborných komisí při HSR-ÚK
- ve spolupráci s HSRS, Ústeckým, Karlovarským a Moravskoslezským krajem pokračuje
příprava kompenzací regionu
- probíhá aktualizace webových stránek HSR-ÚK, web je aktivně využíván pro vkládání
všech prezentací, zápisů, výzev, dopisů, stanovisek, článků z tisku apod. a je určen
k informování především členské základny jednotlivých okresních rad
- tajemnice se účastnila služební cesty do Štrasburku, pořádané kanceláří europoslance Falbra
pro zástupce měst a regionů ČR, jejímž tématem bylo sociální vyloučení a integrace Romů
v ČR
- zástupci HSR-ÚK se účastnili několika konferencí (např. Dopravní konference k evropské
síti TEN-T, Fórum hospodářských novin, Pracovní trh v příhraničí, Tvůj svět zítřka, Cestovní
ruch apod.)
- předseda krajské rady a předsedkyně HSRM se účastnili schůzky na Ministerstvu financí s
náměstkem ministra Mgr. Zajíčkem na téma pokračování 15. mld.
- předseda a místopředseda HSR-ÚK jednali s hejtmankou ÚK ohledně další spolupráce HSRÚK a ÚK
- HSR-ÚK se průběžně věnuje otázce ochrany životního prostředí při převozu, skladování a
likvidaci ostravských kalů
- členka Předsednictva Ing. Veverková informovala o průběhu a závěrech zasedání
Hospodářského výboru Parlamentu ČR v Mostě
- byla vyjádřena podpora projektu Jeremie, který vychází ze strategie „Europen Union’s 2020
Strategy“
- HSR-ÚK se ve spolupráci s OHK a UJEP stala partnerem dvou projektů, cílem projektů je
zlepšení komunikace mezi školami a zaměstnavateli, zvýšení počtu odborných praxí apod.,
tyto projekty umožní radě získat finanční prostředky pro zajištění konferencí apod.
- předseda pravidelně informoval o aktivitách Evropského parlamentu (dohoda ACTA,
Fiskální dohoda atd.)
- pozvánky na jednání Předsednictva:
- pozván ministr dopravy Dobeš – delegoval Ing. Sedmidubského, vedoucího odd. dopravní

politiky,
účasten dne 20.3.2012
- pozván premiér Nečas + požádán o osobní schůzku – proběhne 26.3.2012
- pravidelně zváni zástupci ÚK
- pozván ředitel Lafarge Cement, a.s. , přijal pozvání na jednání dne 20.3.2012
- pozváni přijali zástupci Litoměřic, Mostu, Litvínova a Lovosic ve věci kalů – účastnili se
dne
30.1.2012

Usnesení 19/12/P: Vyhodnocení konkrétních kroků k řešení hospodářské a sociální
stability v kraji – plnění priorit HSR-ÚK
Předsednictvo HSR-ÚK
bere na vědomí informaci předsedy JUDr. Falbra o aktivitách HSR-ÚK od prosince
2011 do března 2012
Hlasování: pro 8
proti 0
Usnesení schváleno

9.

zdržel se 0

Různé

9.1 Podkrušnohorské technické muzeum – jmenování zástupce do Správní rady, úprava
zakládací listiny
Jelikož je HSR-ÚK jedním ze zakladatelů Podkrušnohorského technického muzea, byli její
zástupci vyzváni ke korektuře návrhu zakládací listiny. Tato se mění vlivem změny legislativy
(231/2010 Sb.) - doplnění pravomocí ředitele, možnost opakované volby členů Správní rady
apod.
HSR-ÚK byla rovněž požádána o navržení dvou zástupců do Správní rady. Na dnešním
jednání byl jmenován Ing. Neruda o další osobě se teprve jedná a jeho navržení bude
předmětem dalšího zasedání.
Usnesení 20/12/P: Podkrušnohorské technické muzeum – jmenování zástupce do
Správní rady, úprava zakládací listiny
Předsednictvo HSR-ÚK
I. bere na vědomí informaci o změně legislativy, které vedla k úpravě zakládací
listiny PTM
II. navrhuje Ing. Jiřího Nerudu (Severočeské doly, a.s.) zástupcem HSR-ÚK ve Správní radě
PTM
III. schvaluje předložený text zakládací listiny
Hlasování: pro 8
proti 0
Usnesení schváleno

zdržel se 0

9.2 Návrh na změnu Statutu HSR-ÚK
Na návrh předsedy HSRÚ Ing. Vonky připravili místopředsedové HSR-ÚK návrh na úpravu
Statutu ve smyslu obnovení Výkonného výboru a definování jeho pravomocí.
Místopředsedové dále připojili návrh na stanovení funkčního období volených funkcí. Návrh
Statutu byl na základě připomínek HSRLt upraven. Upravený Statut byl Předsednictvem
doporučen Sněmu ke schválení, následně bude odeslán na Ministerstvo vnitra. Volba
předsedy HSR-ÚK bude provedena po odsouhlasení Statutu Sněmem a ministerstvem.
Usnesení 21/12/P: Podkrušnohorské technické muzeum – jmenování zástupce do
Správní rady, úprava zakládací listiny
Předsednictvo HSR-ÚK
1. schvaluje návrh změn Statutu HSR-ÚK v článku IV., V. a VII.
2. doporučuje Sněmu schválit navržené změny Statutu
3. rozhodlo o provedení volby předsedy HSR-ÚK po jednání Sněmu a potvrzení Statutu
ministerstvem vnitra
Hlasování: pro 8
proti 0
Usnesení schváleno

zdržel se 0

9.3 Změna zástupců HSRL a HSRCh v HSR-ÚK
Tajemnice informovala o přijetí rezignace Ing. Mráze na funkci zástupce HSRL
v Předsednictvu HSR-ÚK a dále o rezignaci J. Slabyhouda, který zastupoval HSRCh ve
funkci člena HSR-ÚK. Obě rady nové zástupce navrhnout po zasedání jejich Předsednictva.
Usnesení 22/12/P: Změna zástupců HSRL a HSRCh v HSR-ÚK
Předsednictvo HSR-ÚK
I. bere na vědomí změnu zástupce HSRL v Předsednictvu HSR-ÚK, Ing. Mráz již
tuto funkci zastupovat nebude, nový zástupce bude oznámen dodatečně
II. bere na vědomí změnu zástupce HSRCh v členské základně HSR-ÚK, J. Slabyhoud již
tuto funkci zastupovat nebude, nový zástupce bude oznámen po zasedání Předsednictva
HSRCh
Hlasování: pro 8
proti 0
Usnesení schváleno

zdržel se 0

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

V Mostě dne 23. 3. 2012
Zapsala: Bc. Lenka Šifaldová
Ověřil: JUDr. Richard Falbr a V. Aubrecht

