
HSR-ÚK  

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje  

434 37 Most, Budovatelů 2830  

  

U S N E S E N Í  

z 59. jednání  

 Předsednictva  

Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje 

dne 12. 2. 2013 v Mostě od 10.00 hod.   

  

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

  

Zahájení  
JUDr. R. Falbr, předseda 

1. Kontrola plnění usnesení                                                                                                   
předkládá Bc. L. Šifaldová, tajemnice HSR-ÚK                                                             

2. Volba předsedy HSR-ÚK 
předkládá M. Tlapák, statutární zástupce a místopředseda HSR-ÚK 

3. Společenská odpovědnost firem v ÚK                                                                                
            předkládá G. Nekolová, člen realizačního týmu CSR 

            3.1 Podpora sladění potřeb trhu práce se vzděláváním 

            3.2 Realizace projektu SOF 

4. Vývoj hospodaření HSR-ÚK k 31. 12. 2012 
předkládá Ing. Zima, člen Finanční komise 

5. Informace z komisí HSR-ÚK a komisí Rady ÚK 
            předsedové komisí při HSR-ÚK a zástupci v komisích při Radě ÚK 

6. Návrh Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi HSR-ÚK a Ústeckým 

krajem                                     
            předkládá JUDr. R. Falbr, předseda 

7. Různé                                                                                                                                

            7.1 Usnesení per rollam přijata v prosinci 2012 a lednu 2013                                      
            předkládá Bc. L. Šifaldová, tajemnice HSR-ÚK 



Závěr 

                   

Hlasování:  13        proti    0    zdržel se  0  

Program jednání byl schválen 

ZAHÁJENÍ 
Předseda JUDr. Richard Falbr zahájil 59. řádné jednání Předsednictva HSR-ÚK, které se 

konalo v Mostě.  

  

K BODU 1.: Kontrola plnění usnesení 

Usnesení 1/13/P: Kontrola plnění usnesení  
Předsednictvo HSR-ÚK 

provedlo kontrolu plnění usnesení z 58. řádného jednání Předsednictva HSR-ÚK a z jednání 

Sněmu a schválilo jeho plnění  

Hlasování:    pro 13       proti  0     zdržel se 0   

Usnesení bylo schváleno         

  

K BODU 2.:  
Statutární zástupce HSR-ÚK a místopředseda M. Tlapák uvedl volbu předsedy HSR-ÚK pro 

nové funkční období. Přítomné seznámil s návrhem volebního řádu a nechal hlasovat o 

způsobu volby a složení volební komise. Informoval, že dle nově schváleného Statutu, je 

funkční období předsedy pětileté. Dále oznámil, že všechny okresní hospodářské a sociální 

rady nominovaly JUDr. Falbra, dosavadního předsedu. Volbu zahájila předsedkyně volební 

komise G. Nekolová. Volba proběhla veřejně a jednohlasně byl zvolen JUDr. Falbr. 

Hlasování se zdržel pouze JUDr. Falbr. Z volby je pořízen volební protokol. 

Usnesení 2/13/P: Volba předsedy HSR-ÚK 

Předsednictvo HSR-ÚK 

1. odsouhlasilo volební řád pro volbu předsedy 

2. volí volební komisi ve složení G. Nekolová, M. Jandeková a R. Šplíchalová 

3. volí skrutátora M. Jandekovou 

4. rozhodlo o provedení voleb veřejnou volbou 

      V. veřejnou volbou byl předsedou HSR-ÚK zvolen JUDr. Richard Falbr. Funkční období 

předsedy je pětileté a začíná dnem 12. 2. 2013 

Hlasování:    pro   12     proti     0  zdržel se  1  

Usnesení    schváleno   neschváleno         

  



  

K BODU 3.: Společenská odpovědnost firem 

v ÚK                                                                            
Členka realizačního týmu CSR G. Nekolová informovala přítomné o aktivitách v rámci 

tématu společenská odpovědnost firem v ÚK. Tato priorita rady je naplňována v několika 

rovinách. Jedná se především o zajištění informačního servisu a provozu webových stránek 

csrportal.cz, realizaci projektu na sladění osobního a profesního života a prorodinnou politiku 

ve spolupráci s OHK v Chomutově a zahájením aktivit v rámci informační a motivační 

kampaně pro podporu sladění potřeb trhu práce se vzděláváním. 

3.1 Podpora sladění potřeb trhu práce se vzděláváním 
G. Nekolová informovala o zasedaní, které ke dni 8. 2. 2013 inicioval JUDr. Richard Falbr. 

Jeho tématem bylo sladění potřeb trhu práce se vzděláváním v ÚK. K jednání byl přizván 

hejtman ÚK Oldřich Bubeníček, zástupci Krajské hospodářské komory v ÚK a významní 

regionální zaměstnavatelé. Tímto jednáním HSR-ÚK reaguje na stále sílící hlas místních 

podniků po kvalitní pracovní síle z řad technických profesí, které se jim nedostává. Podniky 

vidí jako jednu z příčin velký počet soukromých škol, které otevírají studijní obory bez ohledu 

na prognózy vývoje trhu práce. Chybí systém regulací a  systém praxí a stáží. Na vině je i 

způsob financování škol.  Zúčastnění se shodli, že našemu školství schází duální systém 

vzdělávání u učňovského školství. Přítomní na závěr požádali hejtmana o následující: 

1. aby Ústecký kraj podal legislativní návrh na změnu financování škol a  zavedení 

duálního vzdělávání pro učňovské školství. V této věci kancelář HSR-ÚK 

vyvolá  jednání s ministrem školství i předsedou Asociace krajů ČR.  

2. Dále byl hejtman vyzván, aby Ústecký kraj sledoval vývoj potřeb trhu práce a 

následně jemu přizpůsobil podporu těch škol, které vychovávají profese potřebné na 

trhu práce.  

3. HSR-ÚK navrhla, aby všechny dílčí aktivity na podporu propagace profesí potřebných 

na trhu práce, byly sjednoceny v jednu informační kampaň a koordinovány ve 

spolupráci hospodářských rad a komor s krajem ÚK a za jeho finanční podpory. Smysl 

společného postupu vidí HSR-ÚK v úspoře finančních prostředků a efektivnějším 

dopadu této kampaně.  

V rámci tohoto společného jednání byl představen materiál „Společné prohlášení zástupců 

firem z oblasti Litoměřicka a klíčových technických škol ÚK“, ke kterému se přítomní 

připojili. Právě na popud těchto firem bylo poslancem Falbrem zmíněné jednání zahájeno.  

Ing. Vozka, primátor města Mostu sdělil, že rád podpoří veškerá jednání na MŠMT v rámci 

podpory sladění potřeb trhu práce se vzděláváním. 

  

3.2 Realizace projektu SOF 
G. Nekolová informovala o postupu v realizaci projektu Společenská odpovědnost firem 

v ÚK, ve kterém je HSR-ÚK partnerem. V současné době byla odevzdána 2. Monitorovací 

zpráva a dosavadní postup je krajem hodnocen bez připomínek. Probíhá plnění několika 

klíčových aktivit projektu, především se jedná o tvorbu vzdělávacího modulu, přípravu e-

learningové aplikace a přípravu na třídenní workshop. Aktuálně jsou oslovovány firmy z ÚK 

s nabídkou zapojení do projektu. 



  

Usnesení 3/13/P: Společenská odpovědnost firem v ÚK 

Předsednictvo HSR-ÚK 

       I. bere na vědomí informaci a aktivitách HSR-ÚK v oblasti sladění potřeb trhu práce se 

vzděláváním 

       II. bere na vědomí informaci k probíhající realizaci projektu Společenská odpovědnost 

firem v ÚK                            

Hlasování:    pro   13     proti   0    zdržel se  0  

Usnesení    schváleno   neschváleno         

  

               

  

K BODU 4:  Vývoj hospodaření HSR-ÚK k 31. 12. 2012  
Člen Finanční komise Ing. Zima předložil informaci k hospodaření HSR-ÚK v roce 1012. 

Čerpání rozpočtu probíhalo v souladu s rozpočtem pro rok 2012. Výjimkou jsou položky 

přečerpané z důvodu realizace projektu SOF financovaného z OP VK a jeho předfinancování 

ze zdrojů HSR-ÚK. Tento schodek bude ovšem dorovnán po přijetí všech plateb z kraje 

určených pro projekt. 

Usnesení 4/13/P : Vývoj hospodaření HSR-ÚK k 31. 12. 2012 

Předsednictvo HSR-ÚK 

       I. bere na vědomí vývoj hospodaření k 31.12. 2012 

       II. bere na vědomí hospodářský výsledek ve výši – 145.552,26 Kč. Záporný 

hospodářský výsledek je dán předfinancováním realizace projektu, tento schodek bude 

dorovnán po přijetí všech plateb z kraje.                        

Hlasování:    pro    13    proti      0   zdržel se  0  

Usnesení    schváleno   neschváleno         

  

K BODU 5:  Informace z komisí HSR-ÚK a komisí Rady ÚK  
V rámci přenosu informací z jednání jednotlivých komisí při HSR-ÚK a Radě ÚK, bude na 

programu zasedání Předsednictva HSR-ÚK poskytován pravidelně prostor zástupcům 

v komisích, aby informovali o průběhu a závěrech jednání těchto orgánů. Tentokrát 

informoval Ing. Matějka (Finanční a investiční komise), Ing. Aster (Dopravní komise) a Ing. 

Veverková (Komise pro regionální rozvoj) o úvodních jednáních nově personálně 

obsazovaných komisích při Radě ÚK. Na těchto zasedáních byli informováni o základních 

dokumentech, kterými se komise zabývají. Všichni zástupci se shodli, že personální obsazení 

je kvalitní a těší se na plodnou spolupráci se svými kolegy.  

Usnesení 5/13/P: Informace z komisí HSR-ÚK a komisí Rady ÚK 



Předsednictvo HSR-ÚK 

       bere na vědomí informace o průběhu a závěrech jednání komisí HSR-ÚK a komisí Rady 

ÚK, které přednesli zástupci HSR-ÚK v těchto 

komisích                                                                                                                  

Hlasování:    pro   13     proti  0    zdržel se  0  

Usnesení    schváleno   neschváleno         

  

  

K BODU 6:  Návrh Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi HSR-ÚK a Ústeckým krajem  
JUDr. Falbr sdělil přítomným, že s hejtmanem ÚK O. Bubeníčkem byl předjednán podpis 

Smlouvy o spolupráci mezi HSR-ÚK a ÚK. Výkonnému výboru byl předložen návrh 

smlouvy, po korekturách ze strany HSR-ÚK bude návrh odeslán ke korekturám kraji. Na 

následujícím zasedání Předsednictva bude k hlasování předložena konečná verze smlouvy. 

Přítomný zástupce kraje Mgr. Klika doporučil zapracovat do smlouvy její platnost omezenou 

po dobu funkčního období stávajícího hejtmana. 

Usnesení 6/13/P: Návrh smlouvy o vzájemné spolupráci mezi HSR-ÚK a Ústeckým krajem 

Předsednictvo HSR-ÚK 

       bere na vědomí informaci o postupu při probíhající přípravě Smlouvy o vzájemné 

spolupráci mezi HSR-ÚK a 

ÚK                                                                                                                                                 

            

Hlasování:    pro   13     proti     0  zdržel se  0  

Usnesení    schváleno   neschváleno         

  

  

K BODU 7:  Různé 

7.1 Usnesení per rollam přijata v prosinci 2012 a lednu 2013 
Tajemnice Bc. Šifaldová informovala přítomné o usneseních, která byla v prosinci 2012 a 

lednu 2013 přijata formou per rollam. Člen Finanční komise Ing. Zima doporučil zapracovat 

do rozpočtu pro rok 2013 odsouhlasenou finanční podporu v rámci usnesení per rollam ve 

výši 70.000 Kč. 

Usnesení 7/13/P: Usnesení per rollam přijata v prosinci 2012 a lednu 2013 

Předsednictvo HSR-ÚK 

       bere na vědomí informaci o přijatých usneseních, která byla schválena formou per 

rollam. Jednalo se o uvolnění financí na realizaci aktivit spojených s podporou tématu sladění 

potřeb trhu práce se vzděláváním a dále připojení HSR-ÚK k závěrům, které vzešly 

z konference Surovinová bezpečnost a její technické a legislativní zabezpečení.                   



Hlasování:    pro   13    proti     0  zdržel se  0  

Usnesení    schváleno   neschváleno         

  

7.2 Problematika Děčínska 
Ing. Aster seznámil přítomné s problémovou situací na Děčínsku a především se specifikami 

této oblasti. Předsednictvo požádal o podporu při řešení této situace. Ing. Veverková 

upozornila na možnost zapracovat tuto problematiku do připravované Strategie rozvoje 

regionu SZ pro rok 2013-2020 a zdůraznila důležitost společného postupu.  

Usnesení 8/13/P: Problematika Děčínska 

Předsednictvo HSR-ÚK 

doporučuje, aby při formulování programů pro pomoc hospodářsky problémovým oblastem, 

které se připravují v gesci MMR byl ve spolupráci s HSR-ÚK připraven program umožňující 

investiční pomoc také do děčínského regionu v rámci ORP na řešení ekonomických a 

sociálních specifik dané oblasti. Vytvořit podmínky pro rozvoj oblasti i v rámci plánování 

PÚR na léta 2014-2020. 

Zodpovídá: HSRD, MMR, HSR-ÚK 

Hlasování:    pro   10     proti     0  zdržel se  3  

Usnesení    schváleno   neschváleno         

7.3 Personální změna 
JUDr. Falbr informoval o personální změně na HSR-ÚK. Na žádost Bc. Šifaldové a G. 

Nekolové došlo k přerozdělení kompetencí a změně funkcí. Tato úprava vychází z nárůstu 

agendy rady v posledním roce a propojení mnoha aktivit s kanceláří pana poslance. Tajemnicí 

HSR-ÚK je nově G. Nekolová, dosavadní tajemnice L. Šifaldová je nově projektovou 

manažerkou. To vše bez zásahu do rozpočtu. Nová tajemnice se vzdala nároku na odměnu, L. 

Šifaldové zůstává současná odměna odpovídající třetinovému úvazku. Nadále zůstává 

sekretářkou J. Moulisová, která pro HSR-ÚK pracuje na dvoutřetinový úvazek. V současné 

době neumožňuje rozpočet rady řešit nárůst agendy přijetím dalšího placeného zaměstnance. 

Usnesení 9/13/P: Personální změna 

Předsednictvo HSR-ÚK 

            bere na vědomí rozhodnutí předsedy HSR-ÚK o novém personálním obsazení HSR-

ÚK. Tajemnicí je jmenována G. Nekolová. L. Šifaldová je nově projektovou manažerkou.  

Hlasování:    pro   13    proti     0  zdržel se  0  

Usnesení    schváleno   neschváleno         

  

7.4 Příspěvek zástupce MMR 
Na jednání byl přítomen zástupce MMR RNDr. Josef Postránecký, ředitel odboru rozvoje 

strategie regionální politiky. Přítomné informoval o aktuálně připravovaných programech 

v gesci MMR. Zmínil, že do konce března musejí do vlády předložit vymezení hospodářsky 

problémových regionů, což je většina z Ústeckého kraje. RNDr. Postránecký apeloval na to, 

aby kraje byly při spolupráci aktivnější. Dále stručně představil aktivitu MŠMT v oblasti 

regionálního školství. 

  



  

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

  

V Mostě dne 15. 2. 2013              

Zapsala: Bc. Lenka Šifaldová                                       

Ověřil: JUDr. Richard Falbr. V. Aubrecht  

 


