434 37 Most, Budovatelů 2532

USNESENÍ

z 62. jednání
Předsednictva
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
za účasti premiéra ČR a ministra průmyslu a obchodu ČR
dne 21. 11. 2013 v Mostě od 10.00 hod.
Přítomni: dle prezenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSR-ÚK)
Zahájení
1. Procedurální otázky – změna ve vedení Hospodářské a sociální rady Lounska
předkládá J. Markup, odstupující předseda HSRL
2. Příprava jednání Sněmu HSR-ÚK
předkládá JUDr. R. Falbr, předseda HSR-ÚK
3. Čerpání tzv. 15ti miliard na sanaci a rekultivaci krajiny zasažené těžbou hnědého uhlí v
Ústeckém a Karlovarském kraji
předkládá Ing. H. Veverková, předsedkyně HSRM
4. Plnění usnesení Vlády ČR č. 732
předkládá Ing. F. Jochman, místopředseda HSRL
5. Dopravní infrastruktura v Ústeckém kraji
předkládá Ing. V. Filip, člen Dopravní komise HSR-ÚK
6. Diskuze
Závěr

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

ZAHÁJENÍ
Jednání zahájil předseda HSR-ÚK a poslanec Evropského parlamentu JUDr. R. Falbr a přivítal hosty
premiéra
Ing.
J.
Rusnoka,
ministra
průmyslu
a
obchodu
Doc.
Ing.
J.
Ciencialu, CSc. a hejtmana Ústeckého kraje O. Bubeníčka. Hosté se ujali úvodního slova, ve kterém
deklarovali zájem současné vlády pomoc Ústeckému kraji. S ohledem na skutečnost, že jedním
z hlavních bodů programu Předsednictva bylo usnesení vlády č. 732 ze dne 25. 9. 2013, jehož některé
body mají být splněny do konce roku 2013, projednává jej HSR-ÚK ještě se současnou vládou.

K BODU 1.: Procedurální otázky – změna ve vedení Hospodářské a sociální rady Lounska

Odstupující předseda HSR okresu Loun Ing. Markup informoval Předsednictvo o průběhu a závěrech
posledního zasedání HSRL. Toto jednání bylo volební. Novou předsedkyní se stala Mgr. Pavlína
Kalitová a I. místopředsedou byl zvolen Ing. František Jochman. Tito zástupci budou HSRL
reprezentovat v Předsednictvu HSR-ÚK s hlasovacím právem. JUDr. Falbr jménem členů krajské rady
poděkoval odstupujícímu předsedovi za dlouholetou spolupráci. JUDr. Falbr informoval o nominaci
nových zástupců HSRL do orgánu HSR-ÚK.
Usnesení 25/13/P: Procedurální otázky – změna ve vedení Hospodářské a sociální rady Lounska
Předsednictvo HSR-ÚK
I.
bere na vědomí změnu ve vedení HSRL, novou předsedkyní je Mgr. Pavlína Kalitová,
personální ředitelka Ekostavby Louny, s.r.o.
II.
bere na vědomí jmenování I. místopředsedy HSRL Ing. Františka Jochmana, předsedy
KHK ÚK
III.
bere na vědomí, že dosavadní místopředseda Ing. V. Douša se stává II.
místopředsedou HSRL
IV.
děkuje J. Markupovi za dlouholetou spolupráci
V.
bere na vědomí nominace nových zástupců HSRL v orgánech HSR-ÚK
VI.
kooptuje do Předsednictva:
 Mgr. Pavlínu Kalitovou a Ing. Františka Jochmana
Hlasování: pro 10
proti 0
Usnesení bylo schváleno

zdržel se 0

K BODU 2.: Příprava jednání Sněmu HSR-ÚK
Přítomní projednali termín, místo a program zasedání Sněmu HSR-ÚK.
Usnesení 26/13/P: Příprava jednání Sněmu HSR-ÚK
Předsednictvo HSR-ÚK
I.
stanovilo termín jednání Sněmu HSR-ÚK na 16. 12. 2013 od 10.00 hodin v
Chomutově

II.
III.

rozhodlo o společném jednání 63. Předsednictva a Sněmu
schválilo program jednání Sněmu:
1. Schválení programu jednání Sněmu
2. Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu
4. Informace o činnosti HSR-ÚK v roce 2013
5. Finanční komise HSR-ÚK
5.1 Uzavření hospodaření HSR-ÚK za rok 2012
5.2 Informace o průběžném hospodaření HSR-ÚK za obd. leden až září 2013
5.3 Rozpočet HSR-ÚK pro rok 2014
5.4 Finanční řád HSR-ÚK pro rok 2014
6. Návrhy nosných témat HSR-ÚK pro rok 2014
7. Různé

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

K BODU 3.: Čerpání tzv. 15ti miliard na sanaci a rekultivaci krajiny zasažené těžbou hnědého
uhlí v Ústeckém a Karlovarském kraji
Ing. Veverková, předsedkyně HSRM předložila informaci o současném stavu čerpání 15. miliard
a o rozpracovanosti projektů a informovala, že v tuto chvíli zbývá dočerpat 2,530 mld.

Usnesení 27/13/P: Čerpání tzv. 15ti miliard na sanaci a rekultivaci krajiny zasažené těžbou
hnědého uhlí v Ústeckém a Karlovarském kraji
Předsednictvo HSR-ÚK
I. bere na vědomí informace předložené Ing. H Veverkovou ohledně čerpání tzv. 15ti miliard
na sanaci a rekultivaci krajiny zasažené těžbou hnědého uhlí v Ústeckém a Karlovarském kraji
II. žádá premiéra o urychlení možnosti dočerpání zbývajících prostředků a hledání dalších
zdrojů na dokončení rozpracovaných projektů
Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0
Usnesení schváleno neschváleno

K BODU 4: Plnění usnesení Vlády ČR č. 732

Přítomni byli seznámeni s usnesením Vlády ČR č. 732 ze dne 25. 9. 2013. Jedná se o usnesení,
primárně vydané k řešení krizové situace v MSK, ale s ohledem na obdobnou problematiku v ÚK, se
proto ve třech bodech týká i našeho kraje:
I. Cílené výzvy ze současného programového období
II. Opatření ke snížení vnitrostátních disparit – 2014+ - zvýhodnění obou krajů při čerpání fondů EU
III. Investiční pobídky na tvorbu pracovních míst
HSR-ÚK představila premiérovi a ministru průmyslu dosavadní postup Moravskoslezského a Ústeckého
kraje a snahu o sjednocení a konkretizaci požadavků obou krajů. V těchto jednáních se HSR-ÚK
angažuje v součinnosti s Krajskou hospodářskou komorou ÚK a Ústeckým krajem. A to i ve smyslu
Paktu zaměstnanosti ÚK, který uvedené organizace uzavřely právě ve snaze sjednotit snahu o snížení
nezaměstnanosti a zvýšení konkurenceschopnosti ÚK. HSR-ÚK informovala o snaze obou regionů
aktivně připravit náměty na cílené výzvy a o zahájení jednání s jednotlivými ministerstvy. HSR-ÚK i
jménem ostatních partnerů požádala premiéra o projednání naplňování tohoto usnesení s jednotlivými
ministry a urychlení procesu jednání o obsahu cílených výzev.

Usnesení 28/13/P : Plnění usnesení Vlády ČR č. 732
Předsednictvo HSR-ÚK
I. bere na vědomí znění usnesení Vlády č. 732 ze dne 25. 9. 2013 ke zprávě o možných
způsobech řešení krizové situace ve vývoji hospodaření klíčových průmyslových podniků a
negativního výhledu vývoje zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji a k návrhům opatření,
které se týká ÚK
II. bere na vědomí, že zástupci rady se aktivně podílí na jednání o naplnění zmíněného usnesení
s jednotlivými ministerstvy
III. žádá premiéra o projednání plnění usnesení s jednotlivými ministry a o urychlení procesu
Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0
Usnesení schváleno neschváleno

K BODU 5: Dopravní infrastruktura v Ústeckém kraji

Ing. V. Filip, člen Dopravní komise při HSR-ÚK informoval přítomné o hlavních prioritách v oblasti
dopravní infrastruktury na území Ústeckého kraje. Zmínil komunikace R7, D8, I/13 a I/27.
Usnesení 29/13/P: Dopravní infrastruktura v Ústeckém kraji
Předsednictvo HSR-ÚK
bere na vědomí informaci dopravní komise a konstatuje, že prioritami HSR-ÚK v oblasti dopravní
infrastruktury je: zkapacitnění R7, dokončení D8, včetně napojení Děčína, I/13 a I/27.
Hlasování: pro 10

proti 0 zdržel se 0

Usnesení schváleno neschváleno

K BODU 6: Diskuze

Hlavním tématem diskuze, ke kterému byl dotazován jak premiér, tak ministr byly limity těžby hnědého
uhlí. Premiér sdělil, že současná vláda v demisi se bude zabývat limity těžby hnědého uhlí na Mostecku.
JUDr. Falbr konstatoval, že HSR-ÚK dlouhodobě prosazuje zrušení vládního usnesení o územních
limitech těžby, které brání naplnění platného Horního zákona a možnosti dalšího postupu těžby
samozřejmě za předpokladu souhlasu a vypořádání všech dotčených subjektů ve smyslu zákona.
V diskuze dále Ing. Zoser, předseda HSRD poděkoval premiérovi za vyřešení kauzy ROP Severozápad.
Mgr. Čtveráčková, starostka obce Louka u Litvínova informovala o žádosti obce o úhradu nákladů na
realizaci díla na odstranění ekologických škod pro akci zařazenou do Koncepce řešení ekologických
škod před privatizací hnědouhelných těžebních společností v ÚK.

ZÁVĚR:
Jednání ukončil JUDr. R. Falbr, přítomným poděkoval za účast. Na jednání Předsednictva navazovala
tisková konference.
V Mostě dne .25. 11. 2013
Zapsala: Bc. Lenka Šifaldová
Ověřili: JUDr. Richard Falbr, Gabriela Nekolová

