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Podpisem Memoranda
o spolupráci odstartovaly práce
na Paktu zaměstnanosti
Ústeckého kraje
Podpisem Memoranda o partnerství a spolupráci ve čtvrtek 28.
března odstartovaly přípravy Paktu zaměstnanosti Ústeckého
kraje. Zástupci Ústeckého kraje, Hospodářské a sociální rady
Ústeckého kraje, Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje
a Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem budou
spolupracovat na vzniku a následném uvedení do praxe tohoto
materiálu, který by se měl stát strategickým rozvojovým
dokumentem a má přispět k podpoře zaměstnanosti a
vzdělanosti v regionu do roku 2020. Pakt zaměstnanosti
Ústeckého kraje se zaměří na tři základní strategické směry –
ekonomický rozvoj, zaměstnanost a sociální inkluzi. V praxi
půjde o široké partnerství institucí a expertů, jejichž snahou
bude vytvořit a uvést do praxe soubor opatření/projektů na
podporu zaměstnanosti a vzdělanosti obyvatel Ústeckého
kraje. Na aktivity, které Pakt zaměstnanosti bude zastřešovat, by
mohlo být především z Evropského sociálního fondu
vyčleněno kolem 1 miliardy korun.
Podrobnosti naleznete zde:
http://www.hsr-uk.cz/hsr-uk/aktualita-025.html

Spolupráci stvrdila Krajská
tripartita a Ústecký kraj i smlouvou
Smlouvu o vzájemné spolupráci podepsal předseda
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje Richard Falbr s
hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem. Obě
strany se dohodly na spolupráci při naplňování cílů
stanovených v jejich základních programových dokumentech.
Prioritami jsou průmysl a podnikání, zaměstnanost a sociální
věci, doprava, školství, zdravotnictví, problémy jednotlivých
regionů, společenská odpovědnost firem, energetika a
kompenzace regionu. Zástupci kraje se budou účastnit jednání
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, tripartita navrhla
své zástupce do komisí Rady Ústeckého kraje.
Celé znění smlouvy o spolupráci naleznete zde:
http://www.hsr-uk.cz/hsr-uk/aktualita-025.html

více informací na našem webu:

www.hsr-uk.cz
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Zástupci HSR-ÚK zasedli v
komisích Rady Ústeckého kraje
Spolupráce mezi krajskou tripartitou a Ústeckým krajem
odstartovala už na konci loňského roku po dohodě předsedy
HSR – ÚK Richarda Falbra s hejtmanem kraje Oldřichem
Bubeníčkem návrhem na možné personální obsazení komisí
při Radě kraje členy krajské tripartity. Rada ÚK tento návrh na
svém prosincovém jednání přijala a následně jmenovala do
komisí tyto členy Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje:
• Komise dopravní: Jiří Aster (HSRD)

Kraj potřebuje technické vzdělání

• Komise finanční a investiční: Josef Matějka (HSRLt)

Ústecký kraj je dlouhodobě v paradoxní situaci. Na jedné straně
se potýká s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v ČR a na straně
druhé firmy působící v regionu opakovaně upozorňují na
nedostatek kvalifikovaných pracovních sil zejména v
technických oborech.

• Komise pro životní prostředí: Luboš Knechtl (HSRÚ)
• Komise pro regionální rozvoj: Helena Veverková (HSRM),
• Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost:
Petr Hetto (HSRÚ), nominován jiným subjektem
Úkolem nově jmenovaných členů komisí je pravidelně
informovat Předsednictvo HSR-ÚK o průběhu a závěrech
jednání komisí a zároveň na zasedáních komisí předkládat
stanoviska krajské tripartity.

Komise pro energetiku má vyřešit
dočerpání „vládních 15 miliard“

Z podnětu členů hospodářských a sociálních rad a
významných regionálních zaměstnavatelů z Litoměřicka svolal
počátkem února do Mostu předseda Hospodářské a sociální
rady Ústeckého kraje Richard Falbr zástupce zaměstnavatelů v
kraji, krajské hospodářské komory a dalších partnerů HSR – ÚK
na společné jednání s hejtmanem na téma sladění potřeb trhu
práce se vzděláváním v Ústeckém kraji.
Účastníci schůzky považují za příčiny například velký počet
soukromých škol, které otevírají studijní obory bez ohledu na
vývoj na trhu práce, stejně tak chybějící systém praxí a stáží.
Problematický je i způsob financování škol.

Komise pro energetiku při Radě Vlády ČR má na svém jednání
15. dubna jednat o dalším vývoji v problematice tzv. 15 miliard
na sanaci a rekultivaci krajiny zasažené těžbou hnědého uhlí v
Ústeckém a Karlovarském kraji.
Komise vznikla na základě iniciativy Sdružení měst a obcí z
popudu primátora Mostu Vlastimila Vozky, místopředsedy
HSRM a člena Předsednictva HSR-ÚK. Podkladové materiály
pro její zasedání připravily Ústecký a Moravskoslezský kraj, na
jejich přípravě se významně podílela předsedkyně HSRM a
členka Předsednictva HSR-ÚK Helena Veverková. Výstupem z
jednání komise by mělo být doporučení Radě Vlády ČR, aby
vyzvala premiéra k projednání urychleného dočerpání 15
miliard s ministrem financí.
Takzvaných 15 miliard bylo uvolněno vládou tehdejšího
premiéra Miloše Zemana k řešení ekologických škod vzniklých
před privatizací hnědouhelných těžebních společností v
Ústeckém a Karlovarském kraji. Doposud nebylo vyplaceno cca
5 miliard, z toho cca 2,7 mld. nebylo ani rozděleno na konkrétní
sanační a rekultivační projekty.

Přítomní požádali hejtmana, aby Ústecký kraj za podpory
krajské tripartity a hospodářské komory Ústeckého kraje využil
své pravomoci podat legislativní návrh na změnu financování
škol. Předseda HSR-ÚK společně s hejtmanem navrhli navštívit
společně ministra školství Petra Fialu, aby zjistili, jaké kroky v
tomto směru chystá vláda.
Na následné schůzce ministr školství oba regionální zástupce
ujistil, že tuto problematiku vnímá shodně a připravuje
reformní kroky směřující k nápravě. Předseda Falbr proto pozve
na některé z nadcházejících jednání HSR-ÚK zástupce MŠMT k
prezentaci připravované reformy.
Společné prohlášení zástupců firem z oblasti Litoměřicka a
klíčových technických škol ÚK naleznete zde:
http://www.hsr-uk.cz/hsruk/files/Spolecne_prohlaseni_zastupcu_firem.pdf
Kompletní usnesení z mosteckého jednání naleznete zde:
http://www.hsr-uk.cz/hsr-uk/aktualita-023.html)

Hospodářská a sociální
rada Ústeckého kraje
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Propagovat technické vzdělávání
chtějí kraj i tripartita společně
Zástupci rady a kraje jednali také o sjednocení postupu při
propagaci technických a přírodovědných oborů a HSR-ÚK
nabídla kraji i zástupcům komory pomoc při přípravě jednotné
propagační kampaně určené studentům škol a jejich rodičům.
Cílem by mělo být zpopularizovat u studentů i jejich rodičů
chybějící profese a představit opomíjené obory.
Do těchto jednání vstoupila skutečnost, že Ministerstvo školství
vyhlásilo Výzvu č. 44 z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost na projekty krajů k podpoře
technických a přírodovědných oborů , s tím, že prostředky z
této výzvy v řádech desítek milionů korun mohou kraje využít
jak na vybavení škol a jejich učeben, tak na podporu a
propagaci těchto oborů. Proto HSR-ÚK udivilo rozhodnutí kraje,
že se do zmíněné výzvy o dotaci nepřihlásí a apelovala na něj,
aby své stanovisko přehodnotil. Po následné revokaci usnesení
a konečném rozhodnutí kraje podat žádost o dotaci probíhají
přípravy projektu. HSR-ÚK požádá zástupce kraje o zprávu na
příštím zasedání.
Problematiku sladění potřeb trhu práce s nabídkou vzdělávání
rada sleduje i nadále a zástupce HSR-ÚK s předsedou HSRCh
Janem Chábem se zúčastní veletrhu Technodays, který pořádá
OHK v Chomutově od 25. do 27. dubna 2013 v Městském
divadle v Chomutově.
Pomoci propagovat technické obory má i prezentace s
informacemi pro studenty a jejich rodiče, kterou připravuje
HSR-ÚK.
Podrobnosti o akci naleznete zde:
http://www.ohkcv.cz

Krajská rada se chce podílet na
přípravě operačních programů
V současné době již intenzivně probíhají přípravy nových
operačních programů na období let 2014 -2020. V této
souvislosti se na zástupce ministerstev, do jejichž kompetencí
jednotlivé programy spadají, obrátil předseda HSR-ÚK Richard
Falbr s nabídkou na spolupráci formou účasti zástupce krajské
rady v pracovních skupinách k jednotlivým operačním
programům. Tímto způsobem postupně oslovil Ministerstvo
pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu,
Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy. Prozatím reagovalo Ministerstvo pro
místní rozvoj, které přislíbilo, že veškeré materiály určené pro
Pracovní skupinu pro integrované přístupy a územní dimenzi
budou předkládány k připomínkování na HSR-ÚK, a to
prostřednictvím náměstka Janeby, který byl již v loňském roce
pověřen ministerstvem jako kontaktní osoba pro HSR-ÚK.

Společenská odpovědnost firem
je jednou z priorit krajské
hospodářské rady
Společenská odpovědnost firem (CSR) je stále diskutovanějším
tématem ve společnosti a patří také mezi priority Hospodářské
a sociální rady Ústeckého kraje. Rada spolu s partnery vnímá
CSR mimo jiné jako jeden z možných nástrojů ke zlepšení
života v regionu, a proto se snaží o rozšíření tématiky CSR mezi
širokou veřejnost a být nápomocná firmám a organizacím,
které se v regionu chovají odpovědně. Ke zviditelnění
problematiky CSR a zajištění informačního servisu vznikly
webové stránky www.csrportal.cz. Krajská tripartita rovněž
spolupracuje s chomutovskou OHK na projektu na sladění
osobního a profesního života a prorodinnou politiku, který je
financován z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
V dubnu se HSR-ÚK stala členem Odborné sekce CSR
při Radě kvality ČR.
O dalších aktivitách a akcích v rámci projektu
se dočtete zde:
http://www.csrportal.cz/cz/aktivity-csr-v-uk/-/realizacnitym-hsr-uk-k-csr-prezentoval-spolecenskou-odpovednostna-workshopu-v-moste
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Vyhlašuje se další kolo soutěže
Vesnice roku

Průmyslové podniky doplácejí
na podporu obnovitelných zdrojů

Do konce dubna mají obce a městyse do 6 200 obyvatel z celé
ČR šanci podávat přihlášky do soutěže Vesnice roku 2013.
Ačkoli účast v soutěži má svá přesná pravidla a limity, měla by
být pro soutěžící výzvou. Kromě šance získat finance
na projekty jde také o zviditelnění a prestiž. Podle zástupkyně
regionálního pracoviště Ministerstva pro místní rozvoj Martiny
Aubrechtové je ale zájem ze strany obcí z Ústeckého kraje
oproti ostatním krajům velmi malý. Apelovala proto na členy
HSR-ÚK aby svým členským obcím informaci o soutěži předali.
Jediným vítězem soutěže Vesnice roku z Ústeckého kraje tak
prozatím zůstává Jiřetín pod Jedlovou, který titul získal
v roce 1998.

Na podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE) je z českého
průmyslu ročně odčerpáno v průměru 29% zisku před
zdaněním. Přitom v rámci Evropské Unie není ničím
neobvyklým, že průmysl není zatěžován poplatky za OZE, aby
nebyla snižována jeho konkurenceschopnost. Poprvé na ceny
energií ve struktuře rad upozornil Luboš Knechtl, zástupce
Spolchemie a člen Představenstva HSR okresu Ústí. Další
informace k tématu zazněly na prezentaci, kterou připravila
společnost Unipetrol pro Hospodářskou a sociální radu
Mostecka.
Předseda krajské tripartity Richard Falbr se s problematikou cen
energií podrobně seznámil a následně inicioval návštěvu
zástupců Unipetrolu v Evropském parlamentu k projednání
tohoto tématu s poslanci EP zvolenými za ČR napříč politickým
spektrem.
Prezentaci naleznete zde:
http://www.hsr-uk.cz/hsrm/files/Presentace_Unipetrol_Vorel_11022013.ppt

Krajská tripartita bude dostávat
pravidelné informace o činnosti
Krajské zdravotní
Informace o situaci a aktivitách Krajské zdravotní a.s. přijel členy
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje informovat
předseda představenstva společnosti Radek Scherfer. Řeč přišla
na hospodaření, na mediálně diskutované kauzy týkající se
zrušeného výběrového řízení na IT služby, nebo údajně
předražený nákup zdravotnických přístrojů. Předseda
představenstva ale informoval také například o vlastním
stipendijním programu společnosti, jehož cílem je přilákat
do kraje kvalifikované odborníky.

Hospodářská rada požaduje
systémové řešení následné péče
o rekultivovaná území
Na popud Hospodářské a sociální rady Teplicka a jejího
předsedy Vlastimila Aubrechta bude vypracován materiál, který
by měl systémově řešit problematiku péče o rekultivovaná
území. HSRT vychází se své negativní zkušenosti např.
s bývalým lomem ČSA v katastru obce Újezdeček, kde dochází
k problémům v podobě prosakujících spodních vod, ale
vzhledem k tomu, že rekultivace jsou po dokončení a vysázení
zeleně předávány do majetku Lesů ČR, není dostatek financí
na jejich řešení. Se stejným problémem by se mohli a je velmi
reálné, že budou, potýkat i na jiných rekultivovaných plochách.
Proto bude vypracován materiál, který by měl celou
problematiku systémově řešit a následně bude požadováno
jeho zapracování do příslušného zákona. HSR-ÚK současně
požádá hejtmana ÚK o finanční pomoc kraje na řešení
havarijního stavu v katastru obce Újezdeček.

Hospodářská a sociální
rada Ústeckého kraje
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Hospodářská a sociální rada
Ústeckého kraje
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje vznikla v dubnu 2001
a sdružuje celkem sedm okresních hospodářských a sociálních rad
z Ústeckého kraje. V současnosti má cca 200 členů, jimiž jsou

Richard Falbr bude kvůli
Regionálnímu operačnímu
programu Severozápad
interpelovat Evropskou komisi
Na Evropskou komisi dorazí stížnost Richarda Falbra na postup
Ministerstva financí ČR ve věci ROP Severozápad. Členové
krajské tripartity totiž po posledním jednání v Bílině uložili
jejímu předsedovi Richardu Falbrovi, aby interpeloval na toto
téma evropského komisaře s tím, aby celá problematika byla co
nejrychleji řešena. Jedním z bodů HSR-ÚK totiž byla informace
o aktuální situaci kolem ROP, kterou přednesli Jiří Novák
z finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje a Zuzana
Kadlecová, vedoucí odboru regionálního rozvoje krajského
úřadu. Ti vysvětlili celou problematiku a vývoj situace kolem
Regionálního operačního programu. Ten je v současné době
pozastaven, nejsou propláceny ani běžící projekty, přijímány
žádosti, ani vypisovány výzvy. Krajští zastupitelé navíc odmítli
nabídku ministerstva financí na jedenapůlmiliardovou půjčku,
kterou by kraj splácel příštích deset let ve výši zhruba 180
milionů ročně. Ta měla pokrýt finanční korekci, kterou orgány
Evropské unie uložili ČR v souvislosti s nesrovnalostmi
v hospodaření ROP Severozápad. Zastupitelé ale nechtěli zatížit
kraj na několik dalších volebních období, navíc se domnívají, že
odpovědnost neleží pouze na Ústeckém kraji, ale také na
ministerstvu financí, která mělo provádět kontrolní činnost.
Podle představitelů krajské tripartity je chování ministerstva
financí čistě účelové a snaží se zbavit odpovědnosti a celou
zátěž přenést na bedra Ústeckého a Karlovarského kraje. Navíc
hrozí, že pokud se celá záležitost nevyřeší do června, bude celý
operační program zrušen a mohou následovat žaloby příjemců
dotací, kteří nedostali své již zrealizované projekty proplaceny.
V této věci požádal Richard Falbr o schůzku premiéra Nečase.

fyzické i právnické osoby, instituce státní nebo veřejné správy i
zástupci odborů, proto je HSR-ÚK označována jako krajská
tripartita. Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje vznikla jako
subjekt pro jednání s vládou, ministerstvy, ústředními správními
úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a
sociálního rozvoje Ústeckého kraje.
Infoservis Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje je určen
členům a partnerům HSR-ÚK a obsahuje stručný přehled událostí,
na nichž se zástupci krajské tripartity a její členové podílejí.
V případě zájmu o jeho zasílání případně další informace prosím
kontaktujte
Sekretariát HSR ÚK
Budovatelů 2532, 434 37 Most
telefon: 476 208 675
telefon: 476 208 695
fax: 476 208 675
e-mail: sekretariat@hsr-uk.cz
www.hsr-uk.cz
www.csrportal.cz
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