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HSR-ÚK

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

USNESENÍ
z 58. jednání
Předsednictva
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
dne 25. 9. 2012 v Ústí nad Labem od 10.00 hod.

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

Zahájení
1. Kontrola plnění usnesení                                                                                                 
předkládá Bc. L. Šifaldová, tajemnice HSR-ÚK                                                          
2. Informace z jednání zástupců HSR-ÚK s ministrem průmyslu a obchodu MUDr. Kubou
předkládá Ing. H. Veverková, předsedkyně HSRM a JUDr. R. Falbr, předseda HSR-ÚK
3. Informace z pracovního jednání HSR-ÚK k problematice dopravní sítě TEN-T a informace o vývoji situace
předkládá Ing. J. Aster, místopředseda HSR-ÚK
4. Ekoaudit
            předkládá V. Aubrecht, místopředseda HSR-ÚK
5. Státní energetická koncepce ČR
            předkládá M. Tlapák, místopředseda HSR-ÚK
6. Vývoj hospodaření HSR-ÚK k 31. 7. 2012                                                                         
předkládá Ing. J. Zima, člen Finanční komise
7. Diskuze se zástupci kandidujících politických stran a uskupení do krajských voleb roku 2012          
předkládají zástupci ODS, ČSSD, KSČM, LEV21, TOP09 a Severočeši
8. Různé
            8.1 Delegování zástupce do Správní rady PTM
            předkládá JUDr. R. Falbr, předseda
           
Závěr
                 
Hlasování: 8       proti    0    zdržel se 0
Program jednání byl schválen
ZAHÁJENÍ
Předseda JUDr. Richard Falbr zahájil 58. řádné jednání Předsednictva HSR-ÚK, které se konalo v Mostě.
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K BODU 1.: Kontrola plnění usnesení
Usnesení 30/12/P: Kontrola plnění usnesení
Předsednictvo HSR-ÚK
provedlo kontrolu plnění usnesení z 57. řádného jednání Předsednictva HSR-ÚK a schválilo jeho plnění
Hlasování:    pro 8       proti 0     zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno       

K BODU 2.: Informace z jednání zástupců HSR-ÚK s ministrem průmyslu a obchodu MUDr. Kubou
Ing. Veverková a JUDr. Falbr informovali přítomné o jejich osobní schůzce u ministra průmyslu a obchodu MUDr.
Kuby. Tato schůzka navazovala na jednání s premiérem Nečasem, se kterým zástupci HSR-ÚK ověřovali platnost
dohod uzavřených s bývalým ministrem MPO M. Římanem týkajících se formy podpory regionu. Premiér sdělil, že
podporuje aktivity regionu a je nutné hledat možnosti financování a doporučil schůzku s MUDr. Kubou. MUDr.
Kuba byl informován o materiálu Kompenzace regionu, ministr doporučil tento materiál dopracovat, a to ve
spolupráci s Ing. L. Mašínem (bývalým primátorem města Ústí n. L.). V současné době stále probíhá kompletace
materiálu Kompenzace regionu.
Usnesení 31/12/P: Informace z jednání zástupců HSR-ÚK s ministrem průmyslu a obchodu MUDr. Kubou
Předsednictvo HSR-ÚK
            bere na vědomí informaci o průběhu a závěrech jednání zástupců HSR-ÚK u ministra průmyslu a obchodu
Hlasování:    pro 8      proti 0     zdržel se 0
Usnesení    schváleno
           

K BODU 3.: Informace z pracovního jednání HSR-ÚK k problematice dopravní sítě TEN-T a informace o vývoji
situace
V Děčíně proběhlo dne 6. 6. 2012 jednání pořádané Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje k problematice
transevropských dopravních sítí (TEN-T). Plavby po Labi a pracovního oběda se účastnili zástupci zainteresovaných
institucí, včetně zástupce ministerstva dopravy a poslanců Evropského parlamentu Olgy Sehnalové a Richarda
Falbra. Hlavním tématem jednání byla změna požadavků na podobu sítě TEN-T u vodní dopravy a prosazení zájmu
ČR při jednání Evropského parlamentu o plánované síti v oblasti železniční a vodní dopravy. Konkrétně se jednalo
např. o podpoře jezu v Děčíně. Europoslanci informovali o průběhu a závěrech jednání o transevropských sítí
v Evropském parlamentu. JUDr. Falbr sdělil, že realizace stavby jezu je komplikována přístupem Ministerstva
životního prostředí, které vrátilo EIA k přepracování, přitom právě výstavba jezu by umožnila další rozvoj vodní
dopravy, která je ekonomicky nejvýhodnější.
Ing. Aster informoval, že je již připraven návrh prioritních akcí dopravní infrastruktury v Ústeckém kraji, který bude
projednání dne 10. 10. 2012 Dopravní komisí HSR-ÚK a předložen předsedovi HSR-ÚK.
Usnesení 32/12/P: Informace z pracovního jednání HSR-ÚK k problematice dopravní sítě TEN-T a informace o
vývoji situace
Předsednictvo HSR-ÚK
1. bere na vědomí informaci z pracovního jednání k problematice dopravní sítě TEN-T
2. bere na vědomí informaci Ing. Astera o vývoji problematiky dopravní infrastruktury
3. ukládá JUDr. Falbrovi projednat na dopravním výboru EP v Bruselu možnost spolupráce s východními
zeměmi na odstranění návrhu změny v komentáři v síti TEN-T č. 44
Hlasování:    pro 8      proti 0     zdržel se 0
Usnesení    schváleno   neschváleno        
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K BODU 4.: Ekoaudit
Místopředseda V. Aubrech poskytl informace k vývoji Ekoauditu, který se řeší již 3 roky. Z dosavadních jednání
vyplynuly úkoly a termíny, na základě kterých MŽP svolalo na 28. srpna 2012 pracovní skupinu. V. Aubrecht sdělil,
že nebylo rozumné, aby vláda určila garantem MŽP, jelikož to oddaluje řešení a výsledky. V. Aubrecht informoval,
že se projednává zákon č. 114//1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a informoval o konstatování MŽP, že některé
věci v Ekoauditu byly již naplněny, V. Aubrecht zdůraznil, že toto je výsledek návrhů, které projednala a předložila
HSR-ÚK, zejména § 5 a 66, V. Aubrecht přirovnáním osvětlil, o čem tyto paragrafy pojednávají. Dále sdělil, že § 70
nebude upravován, MŽP je spokojeno se současným stavem a vypouští jej ze sledování. Předneseny byly dále dva
návrhy. Jedním z nich je doporučení, aby ekologická sdružení mohla rozporovat jen otázky ohledně životního
prostředí a druhým návrhem bylo zveřejňování financování občanských sdružení, které se účastní správního řízení.
Oba návrhy vyvolaly u přítomných zástupců těchto organizací vlnu odporu. V. Aubrecht doporučil se zaměřit právě
na zveřejňování hospodaření, a to z důvodu předcházení možného korupčního jednání.
Usnesení 33/12/P: Ekoaudit
Předsednictvo HSR-ÚK
               bere na vědomí informaci místopředsedy HSR-ÚK V. Aubrechta o vývoji situace týkající se problematiky
Ekoauditu
Hlasování:    pro 8      proti 0     zdržel se 0
Usnesení    schváleno   neschváleno       

K BODU 5.: Státní energetická koncepce ČR
Místopředseda M. Tlapák informoval o vývoji St. energetické koncepce. Návrh SEK z července 2012 připravilo
MPO, které je garantem za energetickou koncepci státu a kontroluje plnění této koncepce. Podstatná změna oproti
SEK z roku 2004 spočívá v postupném snižování zásob a těžby hnědého uhlí a na druhou stranu postupné
navyšování výroby elektřiny z jaderných elektráren. Stát uvažuje s výstavbou dvou nových bloků jaderné elektrárny
Temelín se zprovozněním kolem roku 2025 a s prodloužením životnosti čtyř bloků jaderné elektrárny Dukovany,
včetně výstavby jednoho nového bloku této elektrárny. Návrh koncepce opětovně neřeší problém územních limitů
těžby hnědého uhlí, který se týká zejména lomu ČSA, zde se za územními limity nachází v tzv. I. etapě 280 mil. tun
uhlí a 470 mil. tun uhlí v II. etapě. Už možnost těžby v I. etapě by prodloužila životnost lomu ČSA z roku 2022 až
za rok 2060. Pokud nedojde k využití těchto zásob, bude docházet k postupnému útlumu těžby a propouštění
zaměstnanců. Je zřejmé, že zásoby hnědého uhlí za tzv. územními limity, mají klíčový význam pro budoucí
bezpečnost a soběstačnost české energetiky a centralizovanou výrobu tepla.

Usnesení 34/12/P: Státní energetická koncepce ČR
Předsednictvo HSR-ÚK
            bere na vědomí informaci místopředsedy HSR-ÚK M. Tlapáka ohledně Státní energetické koncepce ČR
Hlasování:    pro 8      proti 0     zdržel se 0
Usnesení    schváleno   neschváleno       

K BODU 6.: Vývoj hospodaření HSR-ÚK k 31. 7. 2012
Ing. Zima, člen Finanční komise informoval o vývoji hospodaření HSR-ÚK k 31. 7. 2012. JUDr. Falbr doplnil
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informaci o příjmu, se kterým v době sestavování rozpočtu nebylo kalkulováno, a to dotaci 1,6 milionu, kterou HSRÚK čerpá díky partnerskému zapojením do projektu „Společenská odpovědnost firem v Ústeckém kraji“, který je
realizován v období 1. 7. 2012 – 31. 12. 2013.    O projektu bylo Předsednictvo již informováno a na následujícím
jednání bude opět předložena zpráva o činnosti na této aktivitě.

Usnesení 35/12/P: Vývoj hospodaření HSR-ÚK k 31. 7. 2012
Předsednictvo HSR-ÚK
            bere na vědomí informaci člena Finanční komise HSR-ÚK Ing. Zimy k hospodaření HSR-ÚK k 31. 7. 2012
Hlasování:    pro 8     proti 0     zdržel se 0
Usnesení    schváleno

K BODU 7.: Diskuze se zástupci kandidujících politických stran do krajských voleb roku 2012
HSR-ÚK se přes deset let v širokém plénu zabývá řešením palčivých témat tohoto regionu. Je pro nás proto důležité,
jaké návrhy na jejich řešení přinášejí politické strany a uskupení kandidující v krajských volbách 2012. HSR-ÚK
proto předložila všem kandidujícím stranám několik otázek sestavených na základě výsledků průzkumu veřejného
mínění, který si nechala HSR-ÚK v Ústeckém kraji zpracovat. Zástupci šesti nejsilnějších politických stran (ODS,
ČSSD, KSČM, Severočeši, TOP09 a LEV21), dle aktuálně zveřejněného průzkumu, byli přizváni k osobní účasti na
jednání Předsednictva. Písemně zpracované odpovědi na otázky naleznete na www.hsr-uk.cz.
Usnesení 36/12/P: Diskuze se zástupci kandidujících politických stran do krajských voleb roku
Předsednictvo HSR-ÚK
1. se seznámilo s písemnými reakcemi kandidujících politických stran do krajských voleb
2012 na dotazy, které jim HSR-ÚK předložila
1. bere na vědomí osobní komentář zástupců ODS, ČSSD, KSČM, LEV21, TOP 09 a
Severočeši k nejpalčivějším tématům Ústeckého kraje
Hlasování:    pro 8      proti 0     zdržel se 0
Usnesení    schváleno

K BODU 8.1: Delegování zástupce do Správní rady PTM
HSR-ÚK byla jako jeden ze zakladatelů Podkrušnohorského technického muzea vyzvána k navržení dvou zástupců
do Správní rady muzea. Na březnovém jednání Předsednictvo usnesením č. 20/12/P navrhlo Ing. Jiřího Nerudu. Na
dnešním jednání navrhuje druhého zástupce Ing. Zdenka Brázdu, který byl dnešnímu zasedání osobně přítomen.
Usnesení 37/12/P: Delegování zástupce do Správní rady PTM
Předsednictvo HSR-ÚK
            jmenuje Ing. Zdeňka Brázdu členem Správní rady Podkrušnohorského technického muzea za
spoluzakladatele muzea HSR-ÚK
Hlasování:    pro 8      proti 0     zdržel se 0
Usnesení    schváleno

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

V Mostě dne 27. 9. 2012            
Zapsala: Bc. Lenka Šifaldová                                     
Ověřil: JUDr. Richard Falbr. V. Aubrecht
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