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434 37 Most, Budovatelů 2532 

 
 

U S N E S E N Í  
z jednání  
 Sněmu 

Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje 
dne 12. 9. 2016 v Ústí nad Labem od 10:00 hod.   

 

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

         
 
Zahájení 
 
Úvodní slovo předsedkyně HSR-ÚK G. Nekolové          
 

1. Schválení programu jednání Sněmu  
předkládá G. Nekolová, předsedkyně 
 

2. Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu    
předkládá G. Nekolová, předsedkyně 
 

3. Kontrola plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu    
předkládá M.Henčlová, tajemnice  

           
4. Změna Stanov          

předkládá G. Nekolová, předsedkyně 
 

5. Přijetí nových členů           
předkládá G. Nekolová, předsedkyně 
  

6.    Různé  
  
Hlasování:   pro  22     proti   0    zdržel se  0 
Program jednání byl schválen 
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ZAHÁJENÍ 
 
 
Jednání zahájila předsedkyně HSR–ÚK Gabriela Nekolová, DiS. a přivítala všechny přítomné, především pana 
hejtmana Ústeckého kraje O. Bubeníčka a zástupce SP ČR a ČMKOS. 
G. Nekolová konstatovala, že Sněm je usnášeníschopný, pro schválení Usnesení je potřeba 19 členů delegátů 
Sněmu, je přítomno 22 delegátů s právem hlasovacím. 
 
 
K BODU 1: Schválení programu jednání Sněmu 
 
Usnesení 1/16/S – Schválení programu jednání Sněmu 
 
Sněm HSR-ÚK 
 

schvaluje předložený program jednání Sněmu. 

 
 Hlasování:    pro   22     proti  0     zdržel se  0 

  Usnesení    schváleno    

 
  
 
 

K BODU 2: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu 
 

Předsedkyně G. Nekolová navrhla zapisovatele, skrutátora a ověřovatele zápisu, kteří byli 
odsouhlaseni. 
 

Usnesení 2/16/S: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu 

 
  Sněm HSR-ÚK 
 

  I. schvaluje zapisovatele Mgr. Markéta Henčlovou 
 II. schvaluje skrutátora Mgr. Markétu Henčlovou 
III. schvaluje ověřovatele zápisu Gabrielu Nekolovou, DiS. a Miroslava Tlapáka. 
 

  Hlasování:    pro   22     proti   0    zdržel se  0 
  Usnesení schváleno    

 
   

 
K BODU 3:Kontrola plnění usnesení z předcházejících jednání Sněmu 
 

Usnesení 8/14/S: Splavnění Labe a rozšíření EVL 
 
 Sněm HSR-ÚK  

I. zásadně odmítá pokusy o rozšíření Evropsky významných lokalit v Povodí řeky Labe 
od hranice s SRN po Litoměřice, tak jak to navrhuje Ministerstvo životního prostředí.  

II. vyzývá vedení Ústeckého kraje, aby zaujalo k této záležitosti rozhodné negativní 
stanovisko. Rozšíření oblasti NATURA 2000 v industrializovaném a dopravně 
strategickém labském koridoru by znamenalo ekonomické ochromení značné části 
Ústeckého kraje a ztížilo by život tisícům jeho obyvatel.  
 
Trvá. 
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G. Nekolová doplnila, že HSR-ÚK toto usnesení splnila a vyzvala k podpoře nejen ÚK a 
další subjekty v kraji, ale apelovala také na vládu ČR. G. Nekolová všem členům vlády 
odeslala dopis se stanoviskem HSR-ÚK. Následně na jednání vláda odmítla rozšíření 
EVL o Labské údolí, nicméně dále na základě intervencí ze strany EK a tlaku, že 
nedojde k uvolnění potřebných prostředků na vyplácení evropských fondů, vláda ČR 
z tohoto stanoviska EK ustoupila a částečně EVL rozšířila i na údolí řeky Labe. Na 
Ministerstvu dopravy zástupci HSR-UK za účasti pana poslance Pflégera jednali o 
splavnění Labe. Bylo konstatováno, že i nadále je to priorita vlády a MD, bohužel však 
dojde k dalším prodlevám, protože bude muset být přepracována EIA. Předpokládaný 
termín dokončení se tímto posouvá. 
J. Aster dále doplnil, že Labská vodní cesta se musí udržovat a jsou potřeba pravidelné 
prohrábky nánosů na dně Labe v podobném konceptu, jako je to realizováno na 
německé straně a jako tomu bylo v ČR dosud před vyhlášením EVL. J. Aster navrhuje 
vyzvat MŽP a jednat o režimu údržby Labe v podmínkách zvýšení ochrany přírody EVL. 
G. Nekolová doplnila, že vyvolá jednání s ÚK jako správcem území Natura 2000, aby 
se postupovalo vůči MŽP v souladu po přechozí dohodě.  
G. Nekolová konstatovala toto Usnesení za trvající, zejména v bodě jednání s MŽP o 
údržbě Labe a za tímto účelem pověřuje HSR-ÚK předsedkyni G. Nekolovou jednáním 
s Ústeckým krajem. G. Nekolová doplnila, že jednání bude vyvoláno s panem 
hejtmanem a s Odborem životního prostředí, za účasti J. Astera, S. Pflégera a 
zástupců Povodí Labe a následně bude MŽP požádáno o pokračování v pravidelných 
prohrábkách dna Labe. 
 

 

 
Usnesení 9/14/S – Zrušení vládního usnesení k územním limitům těžby 
 
Sněm HSR-ÚK 
 vyzývá vládu ke zrušení vládního usnesení k územním limitům těžby a to v rámci projednávání 
aktualizované státní energetické koncepce (ASEK).  
 
  Splněno. 
  M. Henčlová doplnila, že limity byly prolomeny na dole Bílina, na dole ČSA zůstaly 
  zachovány, v tuto chvíli žádáme o sociální program a kompenzace. Tento program by 
  měl být projednán vládou v září. G. Nekolová doplnila, že zatím tento bod nebyl  
  zařazen na program vlády, ale je připraven kompromis na jehož vyjednání se podílela i 
  HSR-ÚK a byl vyjednán v rámci  koalice.  
 

Usnesení 10/14/S – Novela horního zákona 
 
Sněm HSR-ÚK 

v souvislosti s projednáváním novely horního zákona požaduje vrátit do této novely možnost 
vyvlastnění ve veřejném zájmu a to v rozsahu, který byl v horním zákoně před jeho malou novelou.  

 
 Splněno. Zohledněno v akčním plánu pro období 2016 – 2017. Z Kontroly plnění  

  usnesení bude vyřazeno. 
 G. Nekolová doplnila, že jsme na příslušné resorty apelovali, aby do Horního zákona 

  byl zařazen paragraf o vyvlastnění, bohužel neúspěšně. Dále tuto záležitost sledujeme 
  v prioritách HSR-ÚK. 
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Usnesení 3/16/S: Kontrola plnění usnesení z předcházejících jednání Sněmu 
 
Sněm HSR-ÚK 

 
I. provedl kontrolu plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu HSR-ÚK a schválil 

jeho  plnění 
II. konstatuje Usnesení 8/14/S za trvající 
III. ukládá předsedkyni HSR-ÚK Gabriele Nekolové vyvolat jednání s Ústeckým krajem a 

následně Ministerstvem životního prostředí ve věci pravidelných prohrábek dna Labe. 
 
Hlasování:    pro    22    proti    0   zdržel se  0 
Usnesení    schváleno    

 
 
 
K BODU 4: Změna Stanov 
 
Viz příloha č. 2. G. Nekolová doplnila, že bylo potřeba provést úpravy, kde by byly zohledněny všechny zákonné 
záležitosti a zároveň byla navržena změna struktury HSR-ÚK. Po schválení bude v rámci úprav umožněno přímé 
členství ÚK, zástupců zaměstnavatelských a zaměstnaneckých organizací přímo ve struktuře HSR-ÚK a bude 
posílena role krajské tripartity.  
Stanovy schválilo Zastupitelstvo ÚK a projednaly orgány SP ČR a ČMKOS. Tyto tři subjekty formálně požádaly o 
vstup do HSR-ÚK. Dále bylo a je nadále jednáno s KHK ÚK, zatím formálně nezaslala žádost. Připomínky 
komory byly řešeny na 80. Jednání Předsednictva – viz Usnesení 20/16/P.  
M. Tlapák přednesl Usnesení Předsednictva, které doporučuje Sněmu na příštím jednání upravit Stanovy v bodě 

Povinnosti členů o text „člen spolku má povinnost dodržovat Stanovy a plnit usnesení orgánů, pokud 
nejsou v rozporu s příslušnými vnitřními dokumenty, které jsou pro jednotlivé členy spolku závazné“. 
 
Na základě připomínky pana Zimy, sekretariát HSR-ÚK rozešle jmenovitě členy Finanční komise.  
 
Na příštím jednání Předsednictva bude v souladu s novými Stanovami zvolen pouze jeden 
místopředseda HSR-ÚK. 
 
Usnesení 4/16/S: Změna Stanov 
 

Sněm HSR-ÚK 
 

 I.   schvaluje znění Stanov, Jednacího řádu a Finančního řádu 
 II.  bere na vědomí usnesení Předsednictva  č. 20/16/P, viz příloha, které zavazuje Sněm     
      k revizi Jednacího řádu a Finančního řádu a doplnění Stanov v bodě Povinnosti členů, a to  
      na příštím jednání Sněmu HSR-ÚK. 
III.  schvaluje na příštím jednání Sněmu doplnit Stanovy v bodě Povinnosti členů o text „„člen   
      spolku má povinnost dodržovat Stanovy a plnit usnesení orgánů, pokud nejsou v rozporu   
      s příslušnými vnitřními dokumenty, které jsou pro jednotlivé členy spolku závazné“. 

 
 

Hlasování:    pro    22    proti    0   zdržel se  0 
Usnesení    schváleno    
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K BODU 5: Přijetí nových členů 
 
Dokumenty v příloze č. 3 – písemně vyjádření zájem SP ČR a ČMKOS. G. Nekolová po schválení nových členů 
přivítala nové členy do HSR-ÚK a poděkovala všem za spolupráci. 
 
Usnesení 5/16/S: Přijetí nových členů 
 

Sněm HSR-ÚK 
 

I.     schvaluje vstup  Ústeckého kraje do HSR-ÚK 
II.    schvaluje vstup  ČMKOS do HSR-ÚK 
III.   schvaluje vstup  Svazu průmyslu ČR  do HSR-ÚK 
IV.  bere na vědomí, že delegovaní zástupci nově přistupujících členů budou kooptováni na 

 nadcházejícím jednání Předsednictva HSR-ÚK 
 
 Hlasování:    pro    22    proti   0    zdržel se  0 
  Usnesení    schváleno    

 
 
 
K BODU 6: Různé 
 
G. Nekolová informovala o přípravě Strategie hospodářské restrukturalizace. V tuto chvíli se dokončují přípravy 
na tomto dokumentu, do vlády má být v listopadu předložen Strategický rámec. V meziresortním jednání bylo 
domluveno, že konkrétní opatření budou definována po krajských volbách. Všem zástupcům okresních rad a 
partnerům HSR byl návrh dokumentu zaslán k připomínkování. G. Nekolová prosí všechny o pozornost k tomuto 
dokumentu a zaslání připomínek Kanceláři zmocněnce.  
J. Aster informoval, že jednal s MPO ohledně průmyslových zón na Děčínsku a pro Děčínsko není v tuto chvíli 
vhodný žádný dotační titul na podporu průmyslových zón. G. Nekolová reagovala, že problematika PZ patří mezi 
priority HSR-ÚK a, s ohledem na specifičnost Děčínska, HSR-ÚK v prioritách zdůraznila rozvoj PZ na Děčínsku 
jako samostatnou prioritu HSR-ÚK. G. Nekolová podotkla, že jednání intenzivně sleduje a navrhuje, aby byl vznik 
PZ na Děčínsku zohledněn v přípravě Strategie hospodářské restrukturalizace a aby byl zařazen jako jeden 
z konkrétních opatření, kterými se na jaře 2017 bude zabývat vláda. G. Nekolová navrhla, že k tomuto bodu 
nebudeme schvalovat samostatné usnesení, protože je to v rámci priorit HSR-ÚK již uvedeno. Sekretariát úřadu 
zmocněnce se spojí s p. Asterem a bod bude zapracován do Akčního plánu Strategie hospodářské 
restrukturalizace. 
G. Nekolová na závěr všechny pozvala na slavnostní vyhlášení výsledků Ceny Ústeckého kraje za společenskou 
odpovědnost za rok 2015. 

 
Zapsala: Mgr. Markéta Zelenková, 13.9.2016 v Mostě 
Ověřili: Gabriela Nekolová, DiS, 4.10.2016 v Mostě, Miroslav Tlapák, 4.10.2016 v Mostě 


