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HSR-ÚK

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

USNESENÍ
USNESENÍ
z 54. jednání
Předsednictva
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
dne 3. 10. 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. L. Šifaldová, tajemnice    
2.    Čerpání rozpočtu HSR-ÚK k 31. 7. 2011  
předkládá Bc. L. Šifaldová, tajemnice    
3.    Novela zákona č. 44/88 Sb.  
předkládá M. Tlapák, místopředseda
4.   Problematika Děčínska a zejména Šluknovského výběžku – informace z osobní návštěvy
      JUDr. Falbra v regionu
            předkládá Ing. Jiří Aster, místopředseda HSR-ÚK
5.    Informace o návrhu usnesení vlády "Podpora vnitrozemské vodní dopravy"

            předkládá Ing. J. Aster
6. Společenská odpovědnost firem
předkládá G. Nekolová a Bc. L. Šifaldová
7.    Různé
            7.1 Příspěvek místopředsedy pro legislativu (zákon č. 334/1992 Sb., Info z VZP – náklady
            na pojištěnce)                                                            
            předkládá V. Aubrech, místopředseda pro legislativu
           
7.2 Informace ze společného jednání tajemníků okresních rad
            předkládá Bc. L. Šifaldová, tajemnice    
           
7.3 Změna místopředsedy a tajemníka HSRD
            předkládá Ing. J. Aster

Závěr
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Hlasování:   7       proti 0      zdržel se 0
Program jednání byl schválen

ZAHÁJENÍ
Předseda JUDr. Richard Falbr zahájil 54. řádné jednání Předsednictva HSR-ÚK, které se konalo v Mostě.

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

Usnesení 51/11/P: Kontrola plnění usnesení
Předsednictvo HSR-ÚK provedlo kontrolu plnění usnesení z 53. řádného jednání Předsednictva      HSR-ÚK a
schválilo jeho plnění.
Hlasování:    pro 7       proti 0     zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno       

K BODU 2.: Čerpání rozpočtu HSR-ÚK k 31. 7. 2011  
Tajemnice informovala o vývoji hospodaření HSR-ÚK k 31. 7. 2011 a konstatovala, že čerpání odpovídá rozpočtu
pro rok 2011.

Usnesení 52/11/P: Čerpání rozpočtu HSR-ÚK k 31. 7. 2011  
Předsednictvo HSR-ÚK
bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu k 31. 7. 2011
Hlasování:    pro 7      proti 0     zdržel se 0
Usnesení    schváleno

           

K BODU 3.: Novela zákona č. 44/88 Sb.  
Miroslav Tlapák informoval přítomné o aktivitách rady k novele zákona č. 44/88 Sb.. HSR-ÚK odeslala své
stanovisko k novele předsedovi vlády RNDr. Nečasovi a předsedkyni PS M. Němcové. Na stanovisko odpověděl
pouze premiér, na jeho dopis HSR-ÚK reagovala. Veškeré dokumenty k této problematice naleznete na webových
stránkách www.hsr-uk.cz.
Usnesení 53/11/P: Novela zákona č. 44/88 Sb.  
Předsednictvo HSR-ÚK
I. bere na vědomí reakci předsedy vlády Nečase na stanovisko HSR-ÚK k novele zákona č. 44/88 Sb.
            II. se seznámilo s připomínkou Ústeckého kraje k novele zákona č. 44/88 Sb., o které se ve svém dopise
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opírá předseda vlády Nečas
III. bere na vědomí dopis, který byl odeslán Nečasovi jako reakce na jeho písemné vyjádření ke stanovisku HSRÚK
IV. zásadně nesouhlasí s připravovanou novelou zákona 44/88 Sb.
V. ukládá JUDr. Falbrovi doručit toto usnesení předsedovi vlády a Hospodářskému výboru
Hlasování:    pro 7      proti 0     zdržel se 0
Usnesení    schváleno

K BODU 4.: Problematika Děčínska a zejména Šluknovského výběžku – informace z osobní návštěvy JUDr.
Falbra v regionu
Ing. Aster, tajemník HSRD seznámil přítomné s vývojem situace na Šluknovsku, akcentoval, že se jedná o problém
sociální. Představil Desatero Šluknovského výběžku a požádal o podporu. JUDr. Falbr informoval o své osobní
návštěvě v regionu a doporučil sestavení pracovní skupiny, která bude pověřena vypracováním stručného návrhu k
řešení uvedené problematiky. Stanoven byl termín prvního zasedání pracovní skupiny. Přítomní se shodli, že se
nejedná pouze o problém uvedeného regionu. Veškeré materiály, které má HSR-ÚK k této problematice k dispozici
naleznete na http://www.hsr-uk.cz/.
Usnesení 54/11/P: Problematika Děčínska a zejména Šluknovského výběžku – informace z osobní návštěvy
JUDr. Falbra v regionu
Předsednictvo HSR-ÚK
I. bere na vědomí informaci Ing. Astera a JUDr. Falbra k problematice Děčínska a Šluknovska
            II. vyslovuje podporu Desateru Šluknovského výběžku
III. jmenuje pracovní skupinu ve složení M. Tlapák, JUDr. Falbr, V. Aubrecht, Ing. Vozka, Ing. Aster, Ing. Sukdol,
J. Horáček, Ing. Cingr a Ing. Šulc a tuto skupinu pověřuje vypracováním stručného návrhu na neodkladné kroky k
úspěšnému řešení uvedené problematiky
Hlasování:    pro 7      proti 0     zdržel se 0
Usnesení    schváleno

K BODU 5.: Informace o návrhu usnesení vlády "Podpora vnitrozemské vodní dopravy"
Ing. Aster podal informaci o připravovaném materiálu „Podpora vnitrozemské vodní dopravy“. Hlavními body
připravovaného usnesení vlády je výstavba jezů v Děčíně a Přelouči, poskytnutí podpory na modernizaci plavidel a
podpora remorkéru Beskydy. Nebyla zatím akceptována připomínka Svazu dopravy ČR a HK ČR poskytnout do
zlepšení podmínek splavnosti od EU notifikovanou podporu v době nízkých vodních stavů rejdařům. EIA na jez
Děčín byla vrácena od MŽP na MD k doplnění, to zadalo zpracování připomínek. Termín je konec roku 2012.
Usnesení 55/11/P: Informace o návrhu usnesení vlády "Podpora vnitrozemské vodní dopravy"
Předsednictvo HSR-ÚK
bere na vědomí informaci Ing. Astera k tématu vnitrozemské vodní dopravy
Hlasování:    pro 7      proti 0     zdržel se 0
Usnesení    schváleno

K BODU 6.: Společenská odpovědnost firem
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Bc. Šifaldová informovala přítomné o dosavadních aktivitách pracovního týmu, který byl na minulém jednání
pověřen zahájením činnosti kolem Společenské odpovědnosti firem. Seznámila předsednictvo s harmonogramem
činnosti do konce roku 2011, předložila návrh plánu medializace a informovala o dosavadní podpoře ze strany
regionálních institucí.
Usnesení 56/11/P: Společenská odpovědnost firem
Předsednictvo HSR-ÚK
I. bere na vědomí dosavadní činnost pracovního týmu, který spravuje aktivitu HSR-ÚK Společenská odpovědnost
firem v Ústeckém kraji
II. bere na vědomí informaci o plánovaných aktivitách pracovního týmu do konce roku 2011 a schvaluje tento
postup
Hlasování:    pro 7      proti 0     zdržel se 0
Usnesení    schváleno

K BODU 7.: Různé
7.1 Příspěvek místopředsedy pro legislativu (zákon č. 334/1992 Sb., Info z VZP – náklady na
pojištěnce)                                       
V. Aubrecht informoval přítomné o aktuálních informacích k novele zákona č. 334/1992 Sb. o zemědělském půdním
fondu. Hospodářský výbor přijal komplexní pozměňovací návrh k zákonu o podporovaných zdrojích energií (tisk
369/3), který by mohl částečně řešit problém vyjmutí pozemků ze ZPF. Týká se dopravních staveb, energetických
zařízení a průmyslových zón schválených vládou.
Dále komentoval přehled nákladů VZP na standardizovaného pojištěnce v letech 2008 až 2010.
Usnesení 57/11/P: Příspěvek místopředsedy pro legislativu (zákon č. 334/1992 Sb., Info z VZP – náklady na
pojištěnce)           
Předsednictvo HSR-ÚK
I. bere na vědomí informaci místopředsedy pro legislativu V. Aubrechta k zákonu č. 334/1992 Sb.
II. bere na vědomí informaci V. Aubrechta k zaslaným podkladům od VZP – náklady na pojištěnce
Hlasování:    pro 7      proti 0     zdržel se 0
Usnesení    schváleno

7.2 Informace ze společného jednání tajemníků okresních rad
Bc. Šifaldová informovala o průběhu a závěrech společného jednání tajemníků všech okresních rad. Na tomto
jednání požádala tajemníky o pravidelnou účast na zasedání Předsednictva HSR-ÚK a o vzájemné přeposílání zápisů
z jednání jednotlivých rad. Hlavním tématem jednání bylo seznámit tajemníky s možností čerpání dotace na jejich
mzdu. Tajemníci potvrdili, že položka mzdy je zdaleka nejvyšší položkou rozpočtu každé z rad a je pro radu
zatěžující. Přesto žádná z rad neprojevila zájem o účast v projektu RESTART, který umožňuje čerpání 16 tis.
měsíčně po dobu 6. měsíců, jen Děčín tuto možnost stále zvažuje.
Usnesení 58/11/P: Informace ze společného jednání tajemníků okresních rad
Předsednictvo HSR-ÚK
bere na vědomí informaci tajemnice Bc. Šifaldové o průběhu a závěrech společného jednání tajemníků jednotlivých
okresních rad, které bylo svoláno především za účelem seznámení tajemníků s možností čerpání dotací na jejich
mzdu
Hlasování:    pro 7      proti 0     zdržel se 0
Usnesení    schváleno
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7.3 Změna místopředsedy a tajemníka HSRD
Ing. Aster informoval přítomné o personálních změnách v HSRD, poděkoval Ing. Špinarovi za dosavadní aktivní
spolupráci a sdělil, že Ing. Špinar bude dále členem Dopravní komise HSR-ÚK. Ing. Špinar poděkoval HSRD i
HSR-ÚK za součinnost při jeho aktivitách.
Usnesení 59/11/P: Změna místopředsedy a tajemníka HSRD
Předsednictvo HSR-ÚK
I. bere na vědomí změnu místopředsedy HSRD, Ing. J. Astera nahradil Ing. P. Sukdol
II. bere na vědomí změnu tajemníka HSRD, Ing. V. Špinara nahradil Ing. J. Aster
Hlasování:    pro 7      proti 0     zdržel se 0
Usnesení    schváleno

ZÁVĚR:
Jednání ukončil JUDr. Richard Falbr, přítomným poděkoval za účast.
V Mostě dne 12.10.2011
Zapsala: Bc. Lenka Šifaldová
Ověřil: JUDr. Richard Falbr a Ing. Helena Veverková

file:///C/Zakázky/HSR-ÚK/_WEB/KOMPLET ZÁLOHA 2016-08-20/hsr-uk/usneseni/57.html[23.8.2016 11:05:39]

