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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 55. jednání 
 Předsednictva 

Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
dne 30. 1. 2012 v Mostě od 10,00 hod. 

 

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

Zahájení

1. Kontrola plnění usnesení                
2. Návrh opatření k řešení sociální situace – informace k dosavadnímu postupu  
3. Kompenzace regionu – informace o dosavadním postupu
4. Informace Ústeckého kraje k zajištění ochrany ŽP při skladování, převozu a likvidaci kalů v
regionu                                          
5. Informace z Evropského parlamentu           
6. Informace členů zastupujících HSR-ÚK na konferencích – Fórum Hospodářských novin, Pracovní trh v
příhraničí, Tvůj svět zítřka
            
PŘESTÁVKA (následuje uzavřené jednání)

7. Příspěvek HSRÚ – plnění usnesení HSRÚ č. 14/11/P68      
8. Různé                                                                                                                    
            8.1 Informace o změně tajemníka HSRCh                                                      
            8.2 Připomínkování návrhu zákona o provozování sázkových her                    
            8.3 Zpráva o využití finančního daru pro PTM                                                            
      8.4 Informace o podpoře projektu Jeremie                                                                
8.5 Výzva 2012                                    
Závěr

Hlasování:   10       proti  0      zdržel se  0 
Program jednání byl schválen

 

ZAHÁJENÍ
Předseda JUDr. Richard Falbr zahájil 55. řádné jednání Předsednictva HSR-ÚK, které se konalo v Mostě.

 

K BODU 1.: Kontrola plnění usnesení
Tajemnice konstatovala, že z předchozího jednání Předsednictva nepřecházejí žádné úkoly, vše je splněno.

Usnesení 01/12/P: Kontrola plnění usnesení 
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Předsednictvo HSR-ÚK
provedlo kontrolu plnění usnesení z 54. řádného jednání Předsednictva HSR-ÚK a schválilo jeho plnění

Hlasování:    pro 10       proti  0     zdržel se 0  
Usnesení bylo schváleno       

 

 

K BODU 2.: Návrh opatření k řešení sociální situace – informace k dosavadnímu postupu  
V. Aubrecht informoval o předání Návrhu opatření k řešení sociální situace v ČR do vlády a o jeho představení na
tiskové konferenci. Dále seznámil přítomné s reakcemi, které jsme obdrželi od ministra Drábka, ministra Chalupy,
předsedy parlamentu Štěcha a premiéra Nečase. K analýze těchto dopisů se znovu sejde pracovní tým.

Usnesení 02/12/P: Návrh opatření k řešení sociální situace – informace k dosavadnímu postupu  
Předsednictvo HSR-ÚK
I. bere na vědomí prezentaci Návrhu opatření k řešení sociální situace Vládě ČR na tiskové konferenci, předání
materiálu Vládě ČR a reakci ministra Drábka, ministra Chalupy,  předsedy parlamentu Štěcha a premiéra Nečase
            II. bere na vědomí připomínky členů HSR-ÚK k reakcím na Návrh opatření
III. doplňuje pracovní tým o starostku Obrnic Drahomíru Miklošovou
IV. ukládá pracovnímu týmu provést analýzu reakcí na návrh opatření

Hlasování:    pro  9      proti  0     zdržel se  1 
Usnesení    schváleno 

             

 

K BODU 3.: Kompenzace regionu – informace o dosavadním postupu 
Ing. Veverková informovala přítomné o dosavadním postupu ve věci přípravy materiálu Kompenzace regionu. V
následujících dnech se uskuteční schůzka se zástupcem ÚK Ing. Kusznirukovou. Naformulován bude první návrh
materiálu, který bude předložen k připomínkování.
Ing. Veverková dále požádala HSR-ÚK o podporu rozhodnutí HSRM zpracovat stanovisko k dopravní
infrastruktuře. Ing. Šulc a Ing. Asterem připravili návrh dopisu pro ministra dopravy a premiéra Nečase s žádostí o
podporu silnice I/13 a její zařazení do comprehensive network v rámci pobíhající revize evropské infrastruktury
TEN T.

Usnesení 03/12/P: Kompenzace regionu – informace o dosavadním postupu 
Předsednictvo HSR-ÚK
I.  bere na vědomí informaci Ing. Veverkové k dosavadnímu postupu ve věci přípravy materiálu Kompenzace
regionu
            II. odsouhlasila znění dopisu na ministerského předsedu Nečase a ministra dopravy Dobeše ohledně žádosti
o zařazení dokončení výstavby silnice I/13 Cheb – Liberec do prioritních dopravních projektů v rámci stávajícího
plánování výstavby dopravní infrastruktury ministerstvem dopravy do roku 2020.
III. pověřuje V. Aubrechta, aby monitoroval projednávání příslušného zákona ve Sněmovně

Hlasování:    pro  10      proti  0     zdržel se  0 
Usnesení    schváleno   neschváleno       

 

 

K BODU 4.: Informace Ústeckého kraje k zajištění ochrany ŽP při skladování, převozu a likvidaci kalů v
regionu 
JUDr. Falbr sdělil, že zástupci Krajského úřadu se z dnešního jednání omluvili a ve věci ostravských kalů a k
ochraně životního prostředí zaslali písemné vyjádření. Předseda zdůraznil, že HSR-ÚK nemá zájem řešit otázku
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vhodnosti skladování kalů v tomto regionu, ale v této věci se zajímá o zajištění ochrany životního prostředí. JUDr.
Falbr pozval na osobní jednání zástupce dotčených obcí Ing. Vozku za Most, Mgr. Šťovíčka za Litvínov, Ing.
Gryndlera za Litoměřice a Ing. Budského za Lovosice. Toto jednání bezprostředně předcházelo zasedání
Předsednictva. Ing. Gryndlem bylo konstatováno, že ÚK nejednal protiprávně při povolení skladování, převozu a
likvidaci kalů a předal písemně zpracovanou reakci na vyjádření ÚK, v níž navrhuje přehodnocení technologického
postupu při spalování ve smyslu zvýšení účinnosti spalování, viz písemná informace. Rovněž upozornil, že není
možné povolovat výjimky u emisních limitů a sdělil, že město Litoměřice bude usilovat o změnu integrovaného
povolení tak, aby neumožňovalo pálení celých pneumatik.  Mgr. Šťovíček informoval, že Zastupitelstvo města
Litvínov přijalo ve věci kalů usnesení, ve kterém požaduje především podání podnětu na ČIŽP k prošetření dopadů
převozu a skladování materiálu z lagun na životní prostředí, vyjádřilo nesouhlas s navyšováním objemu ukládaného
odpadu do prošetření vlivu na životní prostředí a nesouhlas s tím, že bylo integrované povolení vedeno v režimu
nepodstatné změny. Zástupce Lovosic sdělil, že město nebylo účastníkem řízení při povolování integrovaného
povolení. Město se staví negativně ke spalování a žádá o četné kontroly a zveřejňování jejich výsledků.
Vyjádření ÚK, reakci Ing. Gryndlera i usnesení Zastupitelstva naleznete na webových stránkách www.hsr-uk.cz.

Usnesení 04/12/P: Informace Ústeckého kraje k zajištění ochrany ŽP při skladování, převozu a likvidaci kalů
v regionu 
Předsednictvo HSR-ÚK
I. bere na vědomí písemnou zprávu Ing. Zeman, zástupce ředitele KÚ ve věci ochrany životního prostředí při
skladování, převozu a likvidaci ostravských lagun 
II. bere na vědomí připomínky zástupců dotčených obcí k problematice ostravských kalů
III. rozhodlo o pozvání zástupce společnosti Lafarge Cement, a.s. (Čížkovice) na další jednání Předsednictva, aby
se vyjádřil k připomínkám a návrhům dotčených obcí

Hlasování:    pro  10      proti  0     zdržel se  0
Usnesení    schváleno   neschváleno                                            

 

 

K BODU 5.: Informace z Evropského parlamentu
JUDr. Falbr informoval o aktuálně projednávaných tématech na půdě EP. Nyní probíhá schvalování dohody ACTA
(mezinárodní protipirátská dohoda), summit EU jedná o Fiskální dohodě a proběhla převolba předsedy EP.

Usnesení 05/12/P: Informace z Evropského parlamentu
Předsednictvo HSR-ÚK
bere na vědomí informaci JUDr. Falbra k aktivitám Evropského parlamentu

Hlasování:    pro  10      proti  0     zdržel se  0 
Usnesení    schváleno 

 

K BODU 6.: Informace členů zastupujících HSR-ÚK na konferencích – Fórum Hospodářských novin,
Pracovní trh v příhraničí, Tvůj svět zítřka
JUDr. Falbr informoval o průběhu jednání Fóra hospodářských novin, jeho tématem byla perspektiva Ústeckého
kraje, tohoto jednání se účastnili i místopředsedové V. Aubrecht a Ing. Aster.
Ing. Zima podal informaci z konference Tvůj svět zítřka, jednalo se o diskuzi se žáky středních odborných škol a
učilišť na téma pracovní trh, migrace, mobilita, trvale udržitelný rozvoj, stárnutí populace a dalších tématech
ovlivňující budoucnost.
Informaci z jednání u kulatého stolu k tématu trh práce v příhraničí podal Ing. Aster. Dále informoval o doplnění
studie EIA (vyhodnocení vlivu na životní prostředí) na jezy, koncem roku by mělo být přeloženo stanovisko MŽP.

Usnesení 06/12/P: Informace členů zastupujících HSR-ÚK na konferencích
Předsednictvo HSR-ÚK
bere na vědomí informaci zástupců HSR-ÚK z jejich účasti na konferencích

Hlasování:    pro  10      proti  0     zdržel se  0 
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Usnesení    schváleno 

 

 

K BODU 7.: Příspěvek HSRÚ – plnění usnesení HSRÚ č. 14/11/P68 
Ing. Vonka (HSRÚ) seznámil přítomné se svými připomínkami k činnosti a způsobu vedení jednání HSR-ÚK.
Zdůraznil, že jeho připomínky nejsou ovlivněny osobním sporem s JUDr. Falbrem. Domnívá se, že krajská rada již
nemá autoritu jako dříve a cití, že je čas něco změnit. Rada by neměla být opozicí Ústeckému kraji, ale
spolupracujícím subjektem. Sdělil, že HSR v okresu Ústí vznikla za účelem čerpání finančních prostředků z 15. mld.
Navrhl několik změn:
- odvolání předsedy HSR-ÚK JUDr. Falbra a rotaci předsedů jednotlivých okresních měst v předsednictví krajské
rady
- obnovení zasedání Výkonného výboru
- svolání mimořádného jednání zástupců okresních rad k projednání reorganizace HSR

K návrhům se postupně vyjádřili členové Předsednictva:

Ing. Cháb (HSRCh): 
- vyjádřil souhlas s obnovením Výkonného výboru

Ing. Veverková (HSRM):
- nesouhlasí s odvoláním předsedy a rotací předsedů
- souhlasí s obnovou Výkonného výboru
Zdůraznila, že činnost HSR-ÚK závisí na aktivitách jednotlivých HSR. Proto k aktivizaci nedojde změnou předsedy,
nebo rotací předsedů, ale zvýšenou činností okresních rad. Domnívá se, že stávající předseda má větší autoritu např.
směrem ke vládě, než ostatní předsedové. Sdělila, že rada není ve všech tématech směrem ke kraji kritická, ale že
spolupracuje se zástupci kraje na celé řadě témat, např. při řešení dopravní infrastruktury nebo přípravy kompenzací
regionu.

Aubrecht (HSRT):
- nesouhlas se změnou vedení a rotací předsedů
- souhlas s obnovením Výkonného výboru
Sdělil, že předsedovi HSR-ÚK nemůže být přidělována vina, on  pouze dál prezentuje závěry přijaté Předsednictvem
– to je složeno ze zástupců okresních rad. Krajská rada své opodstatnění má, ve svých připomínkách, návrzích,
reakcích je vždy rychlejší než Ústecký kraj.

J. Markup (HSRLo):
- souhlas s Výkonným výborem
- souhlas s jednáním předsedů pro vyřešení personálních otázek
Sdělil, že HSR-ÚK jej bavila naposledy před 5. lety a od té doby čeká, co se na její půdě odehraje.

Ing. Aster (HSRD):
- nesouhlas s odvoláním předsedy a rotací předsedů
Informoval, že rotační princip se neosvědčil již u hospodářských komor a není dobré, aby si zástupci vlády a kraje
zvykali na novou tvář. Domnívá se, že např. za Děčín by se těžko hledal někdo, kdo by měl zájem předsedat i
krajské radě.

J. Cingr (HSRÚ):
Komentoval vyjádření Ing. Vonky, sdělil, že je rád za posun k vyjednávajícímu postoji namísto diktování podmínek.
Sdělil, že nemoci vyjádřit svůj názor je důvod, proč odbory, které J. Cingr zastupuje nemají smlouvu o spolupráci s
Ústeckým krajem. Ústecký kraj by měl jiné názory přijímat jako konstruktivní kritiku. Sdělil, že RROS ČMKOS
ukončí své členství v HSRÚ, pokud by HSRÚ nepokračovala ve stávající struktuře – členství v HSR-ÚK.

Tlapák (HSRCh):
- nesouhlasí s odvoláním předsedy a rotací předsedů
- souhlas s obnovením Výkonného výboru
Informoval, že HSR-ÚK je spojována se jménem R. Falbra a jiný předseda nebude mít větší vliv na změnu a takové
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postavení směrem např. k vládě. Sdělil, že aktivity HSR-ÚK musejí jít logicky jiným směrem, když již 15 mld.
nebude.

JUDr. Falbr (HSR-ÚK):
- nesouhlasí s rotací předsedů
- souhlasí s obnovením Výkonného výboru
Konstatoval, že přesto, že si zásluhovost připisují jiní, byla to právě HSR-ÚK, která získala 15 mld. na odstranění
ekologických škod a bylo by špatné se k radě otočit zády ve chvíli, kdy se již z 15 mld. nečerpá a rada podporuje
jiná prioritní témata. HSR-ÚK vznikla v době, kdy nebyly kraje, reprezentuje postoje svých členů – regionálních
podniků, měst apod. a tyto tlumočí směrem ke kraji a vládě. Domnívá se, že máme právo svou kritiku sdělit a
požadovat informace. Se zástupci vlády pravidelně jednáme. Domnívá se, že kritika Ing. Vonky vychází z osobních
antipatií.

JUDr. Falbr navhl Předsednictvu hlasování o přeložených návrzích Ing. Vonky. Proti tomuto se ovšem ohradil Ing.
Vonka a J. Markup a požadovali projednání v úzkém kruhu předsedů jednotlivých okresních rad. Jelikož se ale k
návrhu vyjádřili postupně všichni přítomní předsedové rad a další členové Předsednictva a volba předsedy je pouze
v kompetenci Předsednictva, předseda trval na hlasování.

Následoval odchod J. Markupa z jednání, ke kterému se připojil i Ing. Vonka.

K hlasování nedošlo.

J. Cingr (HSRÚ):
Zdůraznil, že názory, které Ing. Vonka přednesl jsou pouze názory jeho osoby, nikoliv oficiální stanovisko HSRÚ,
kterou zastupuje. Informoval, že celá republika nám závidí 10. letou tradici tripartity a nepodporuje tedy případné
odpojení HSRÚ od HSR-ÚK, což Ing. Vonkovi sdělil již na osobním jednání.

M. Tlapák  (HSRCH):
Navrhl, aby se zástupci krajské rady účastnili zasedání HSRÚ a HSRLo, rad, ze kterých vzešla připomínka. G.
Nekolová navrhla výjezdní zasedání HSR-ÚK do Ústí a Loun.

 

Usnesení 07/12/P: Příspěvek HSRÚ – plnění usnesení HSRÚ č. 14/11/P68
Předsednictvo HSR-ÚK 
I. bere na vědomí připomínky Ing. Vonky, předsedy HSRÚ k činnosti HSR-ÚK a jeho návrhy na změny
II. ukládá místopředsedům připravit do dalšího jednání návrh na obnovení Výkonného výboru, včetně úpravy
Statutu

Hlasování:    pro  8      proti  0     zdržel se  0 
Usnesení    schváleno 

 

 

8.    Různé       
                                                                                                          
8.1 Informace o změně tajemníka HSRCh
Bc. Balogová, tajemnice HSRCh nastoupila na MD a novou tajemnicí se stává Ing. Košanová, která tento post
zaujímala před několika lety.   

Usnesení 08/12/P: Informace o změně tajemníka HSRCh 
Předsednictvo HSR-ÚK
I. bere na vědomí odchod tajemnice HSRCh Bc. Balogové na MD a děkuje jí za dosavadní spolupráci
II. bere na vědomí jmenování nové tajemnice HSRCh Ing. Košanové

Hlasování:    pro  8      proti  0     zdržel se  0 
Usnesení    schváleno 
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8.2 Připomínkování návrhu zákona o provozování sázkových her     
HSR-ÚK zaslala své připomínky k návrhu zákona o provozování sázkových her. Připomínkováno bylo především
zasahování do pravomocí obcí a pokles jejich příjmů z této činnosti přesto, že právě obce musejí řešit sociální
důsledky provozování sázkových her na jejich území.

Usnesení 09/12/P: Připomínkování návrhu zákona o provozování sázkových her
Předsednictvo HSR-ÚK
bere na vědomí připomínky, které byly za HSR-ÚK předloženy k návrhu zákona o provozování sázkových her

Hlasování:    pro  8      proti  0     zdržel se  0 
Usnesení    schváleno 

 

8.3 Zpráva o využití finančního daru pro PTM            
Usnesením Předsednictva č. 12/10/P/III ze dne 12. 5. 2010 byl věnován Podkrušnohorskému technickému muzeu
finanční dar na opravu příjezdové komunikace. Předsednictvu byla dnes předložena zpráva o zrealizování opravy
komunikace.

Usnesení 10/12/P: Zpráva o využití finančního daru pro PTM 
Předsednictvo HSR-ÚK
bere na vědomí zprávu o využití finančního daru, který byl usnesením Předsednictva č. 12/10/P/III ze dne 12. 5.
2010 věnován Podkrušnohorskému technickému muzeu na opravu příjezdové komunikace

Hlasování:    pro  8      proti  0     zdržel se  0 
Usnesení    schváleno 

 

            
8.4 Informace o podpoře projektu Jeremie      
HSR-ÚK byla požádána T. Oršulákem z Výzkumného centra konkurenceschopného a udržitelného rozvoje regionů
o vyjádření morální podpory projektu Jeremie, který vychází ze strategie European Union’s 2020 Strategy, jejíž
jedna iniciativa je věnována posunu k ekonomice s efektivním využíváním zdrojů. Jelikož je téma blízké myšlence
Společenské odpovědnosti firem (CSR), které se HSR-ÚK věnuje, vyjádřila rada tomuto projektu podporu.           
Členka realizačního týmu CSR Bc. Šifaldová seznámila přítomné s dosavadním postupem v aktivitě společenská
odpovědnost a s plánem pro rok 2012. Koncem minulého roku došlo k zajištění podpory u vytipování partnerů
(KHK, ÚP, VŠ, města…) a  HSR-ÚK se stala partnerem dvou projektů jejichž předkladatelem je OHK a UJEP,
jejich cílem je zlepšení komunikace mezi školami a zaměstnavateli, zvýšení počtu odborných praxí apod.. Počátkem
roku 2012 členové realizačního týmu CSR oslovili firmy Ústeckého kraje nad 50 zaměstnanců k účasti na
dotazníkovém šetření. Cílem tohoto šetření je vytipování firem k další spolupráci a zjištění míry jejich zapojení v
aktivitách CSR.  Pro partnery této aktivity bude dnes uspořádáno jednání u kulatého stolu. Bc. Šifaldová dále
informovala o plánovaných aktivitách pro rok 2012. Počátkem roku budou spuštěny webové stránky věnované CSR.
Bude vyhodnoceno dotazníkové šetření, vyrozuměni účastníci a bude jim nabídnuta další spolupráce. Navazovat
bude dotazníkové šetření zacílené na veřejnou správu, po jeho vyhodnocení dojde k porovnání obou šetření a
zmapování očekávání obou stran. Při získání dotace na projekty, ve kterých jsme partnerem, očekáváme zahájení
aktivit plynoucích z našeho partnerství.

Usnesení 11/12/P: Informace o podpoře projektu Jeremie 
Předsednictvo HSR-ÚK
I. vyjadřuje podporu projektu Jeremie, který vychází ze strategie „European Union’s 2020 Strategy“
II. bere na vědomí informace o dosavadním postupu pracovního týmu ve věci Společenské odpovědnosti firem a o
plánu na rok 2012

Hlasování:    pro  8      proti  0     zdržel se  0 
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Usnesení    schváleno 

 

8.5 Výzva 2012
Na základě podnětu Ing. Matějky se Sněm HSR-ÚK shodl na nutnosti koncipování apelu na Vládu ČR ve smyslu
zlepšení jejich komunikace s tripartitou a dále zlepšení politické kultury. Předsednictvo dnes odsouhlasilo znění
Výzvy 2012, která bude adresována předsedům politických stran a předána do regionálních médií ke zveřejnění.
Dále odsouhlasilo text dopisu premiérovi Nečasovi.

Usnesení 12/12/P: Výzva 2012 
Předsednictvo HSR-ÚK
I. schvaluje text Výzvy 2012 - otevřený dopis politické reprezentaci ČR, vyjádření HSR-ÚK k politické kultuře ČR
II. schvaluje text dopisu premiéru Nečasovi - stanovisko ve věci spolupráce HSR-ÚK s Vládou ČR

Hlasování:    pro  8      proti  0     zdržel se  0 
Usnesení    schváleno 

 

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

 

V Mostě dne 30. 1. 2012             
Zapsala: Bc. Lenka Šifaldová                                      
Ověřil: JUDr. Richard Falbr a Ing. Helena Veverková
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