434 37 Most, Budovatelů 2532

USNESENÍ
z 86. řádného jednání Předsednictva
a Sněmu
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, z.s.
dne 22.6.2017 v Mostě od 11:30 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny (originál, včetně plných mocí, uložen na sekretariátu HSR-ÚK)

Program jednání:
Zahájení a úvodní slovo
Gabriela Nekolová, předsedkyně HSR – ÚK
Předsednictvo
1. Procedurální otázky, předkládá G.Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK
2. Kontrola plnění usnesení Předsednictva, předkládá E.Kasalová, sekretariát HSR-ÚK
3. Schválení programu Sněmu HSR-ÚK, předkládá G.Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK
Sněm
1.
2.
3.
4.

Procedurální otázky, předkládá G.Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK
Kontrola plnění usnesení Sněmu, předkládá E.Kasalová, sekretariát HSR-ÚK
Schválení Stanov, vstup nových členů do HSR-ÚK, předkládá G.Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK
Informace z jednání RHSD a krajských tripartit ze dne 29.5.2017, předkládá G.Nekolová, předsedkyně
HSR-ÚK

5. Informace o Strategie hospodářské restrukturalizace, předkládá G.Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK
6. Shrnutí Podnikatelského fóra Ústeckého kraje 2017, předkládá E.Kovaříková, sekretariát HSR-ÚK
7. Informace o aktuálním stavu Ceny za společenskou odpovědnost, předkládá E.Kovaříková, sekretariát
HSR-ÚK

8. Informace o Koncepci správy a využití území po těžbě, předkládá P.Kubiš, Palivový kombinát
9. Informace o projektu KOMPAS – příprava kvalifikované pracovní síly na trh práce, předkládá
D.Prošková, Pakt zaměstnanosti

Závěr
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PŘEDSEDNICTVO
Jednání zahájila předsedkyně HSR-ÚK Gabriela Nekolová a přivítala přítomné. Přítomno je 18 členů Předsednictva,
zastoupeny jsou všechny tripartitní složky. Předsednictvo je usnášeníschopné.

K BODU 1: Procedurální otázky

G.Nekolová informovala přítomné o usnášeníschopnosti Předsednictva, představila novou tajemnici HSR-ÚK p.Evu
Kasalovou a přednesla k hlasování program jednání 86. Předsednictva,
1.Procedurální otázky, předkládá G.Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK
2.Kontrola plnění usnesení Předsednictva, předkládá E.Kasalová, sekretariát HSR-ÚK
3.Schválení programu Sněmu HSR-ÚK, předkládá G.Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK

Hlasování: pro 18 proti 0 zdržel se 0
Program jednání byl schválen

K BODU 2: Kontrola plnění usnesení
E. Kasalová přednesla přehled usnesení Předsednictva, která byla ve sledování a jejich aktuální status.
Usnesení 19/P/17: Kontrola plnění usnesení
Předsednictvo HSR-ÚK
I.
vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení v plném znění
Hlasování: pro 18 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

Usnesení 20/16/P: Informace ke změně Stanov, přijetí nových členů
Předsednictvo HSR-ÚK
IV.
doporučuje Sněmu HSR-ÚK na jeho příštím jednání zrevidovat Stanovy, Jednací řád a Finanční řád a doplnit
Stanovy v bodě Povinnosti členů o text „člen spolku má povinnost dodržovat Stanovy a plnit usnesení orgánů, pokud
nejsou v rozporu s příslušnými zákonnými a vnitřními dokumenty, které jsou pro jednotlivé členy spolku závazné“.
Splněno
Usnesení č.36/P/16 - Vstup nových členů
Předsednictvo HSR-ÚK
II.
vzalo na vědomí, že žádost Svazu podnikatelů ve stavebnictví o vstup do HSR-ÚK bude projednána na příštím
jednání Sněmu HSR-ÚK
III.
doporučuje Sněmu přijetí Svazu podnikatelů ve stavebnictví za člena a souhlasí, že až do jednání
Sněmu bude zástupce uchazeče zván na jednání Předsednictva HSR-ÚK jako stálý host.
Trvá
Usnesení 4/P/17: Projednání žádosti Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje o vstup do HSR-ÚK
Předsednictvo HSR-ÚK
III.
doporučuje Sněmu přijetí Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje za člena a souhlasí, že až do jednání
Sněmu bude zástupce uchazeče zván na jednání Předsednictva a na jednání Výkonného výboru HSR-ÚK jako
stálý host.
Trvá
Usnesení 11/P/17 - Priority HSR-ÚK pro rok 2017
Předsednictvo HSR-ÚK
I.
vzalo na vědomí připomínky k Prioritám HSR-ÚK pro rok 2017
II.
schvaluje zohlednění připomínek v dlouhodobých Prioritách HSR-ÚK na období 2016-2020
Splněno

Usnesení 15/P/17: Jednání RHSD ČR a krajských a krajských tripartit dne 29.5.2017
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Předsednictvo HSR-ÚK
I.
vzalo na vědomí stanovená témata tohoto jednání
o schvaluje zaměstnávání cizinců a agenturní práce
o odborné vzdělání ve vztahu k potřebám trhu práce
II.
stanovisko HSR-ÚK k jednotlivým tématům
III.

schvaluje delegaci navrženou za HSR-ÚK
o za hospodářské a sociální rady – G. Nekolová
o za Ústecký kraj nedelegována žádná osoba - zastoupí J. Aster
o za zaměstnavatelské organizace - pan M. Horký
o za zaměstnanecké organizace - pan M. Borovička
Splněno

Usnesení č. 16/P/17: Strategie hospodářské restrukturalizace
Předsednictvo HSR-ÚK
I.
bere na vědomí informaci o aktuálním stavu Souhrnného akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace ÚK,
MSK a KVK
II.
schvaluje složení delegace navržené za HSR-ÚK na Konferenci pro Strategii restrukturalizace
o za hospodářské a sociální rady - H.Veverková
o za Ústecký kraj – M.Klika
o za zaměstnavatelské organizace - bez delegace
o za zaměstnanecké organizace – M.Janská
Splněno
Usnesení č.17/P/17: Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2017
Předsednictvo HSR-ÚK
I.

bere na vědomí stav příprav 3. ročníku Podnikatelského fóra Ústeckého kraje 2017
Splněno

K BODU 3: Schválení programu Sněmu HSR-ÚK

G.Nekolová seznámila zúčastněné s termínem a návrhem programu jednání Sněmu HSR-ÚK
Usnesení 20/P/17: Kontrola plnění usnesení

Předsednictvo HSR-ÚK
I.
rozhodlo o společném jednání 86. Předsednictva a Sněmu
II.
schválilo program jednání Sněmu:

1.Informace o Strategie hospodářské restrukturalizace
2.Procedurální otázky
3.Kontrola plnění usnesení Sněmu
4.Schválení Stanov, vstup nových členů do HSR-ÚK
5.Informace z jednání RHSD a krajských tripartit ze dne 29.5.2017
6.Shrnutí Podnikatelského fóra Ústeckého kraje 2017
7.Informace o aktuálním stavu Ceny za společenskou odpovědnost
8.Informace o Koncepci správy a využití území po těžbě
9.Informace o projektu KOMPAS – příprava kvalifikované pracovní síly na trh práce

Hlasování: pro 18 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

SNĚM
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Jednání zahájila předsedkyně HSR-ÚK Gabriela Nekolová a přivítala přítomné. Přítomno je 25 členů, zastoupeny jsou
všechny tripartitní složky, Sněm je usnášeníschopný.
K BODU 1 : Procedurální otázky
G.Nekolová předložila návrh na stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu.
Usnesení 1/S/17: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
Sněm HSR-ÚK
I. schvaluje zapisovatele – Evu Kasalovou
II. schvaluje skrutátora – Evu Kasalovou
III. schvaluje ověřovatele zápisu Gabrielu Nekolovou a Radka Vonku
Hlasování: pro 25 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

K BODU 2 : Kontrola plnění usnesení Sněmu
E. Kasalová přednesla přehled usnesení Předsednictva, která byla ve sledování a jejich aktuální status.

Usnesení 3/16/S: Kontrola plnění usnesení z předcházejících jednání Sněmu
Sněm HSR-ÚK
I.
II.
III.

provedl kontrolu plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu HSR-ÚK a schválil jeho
plnění
konstatuje Usnesení 8/14/S za trvající
ukládá předsedkyni HSR-ÚK Gabriele Nekolové vyvolat jednání s Ústeckým krajem a následně Ministerstvem
životního prostředí ve věci pravidelných prohrábek dna Labe.
Trvá

Usnesení 4/16/S: Změna Stanov
Sněm HSR-ÚK
I.
II.
III.

schvaluje znění Stanov, Jednacího řádu a Finančního řádu
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.
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“.
Splněno

Z diskuze:
L.Trojna, ÚK – neví jaké hloubky se prohrábka týká, požaduje zprávu.
M.Šefara, HSRD – problematika práce s AOPK, seznam prací se musí předávat a tam se vede diskuze, nastává situace, kdy se Labe
spravovalo podle vodního zákona, nyní se každé práce musejí schvalovat ze strany AOPK. Zavazuje se podat zprávu a podklady o
jednání Povodí Labe s AOPK.
J.Aster, HSRD – rozdíl od Německa, kdy se něco dělá několik stovek a desítek let, pak se vyhlásí Natura, tak tyto práce se řeší stále
stejne
R.Vonka, HSRÚ – lze odebrat Naturu? Vznést dotaz na kraj
EVL vyhlášena na základě značného tlaku EK, tedy ve výše uvedeném se může nastat stejná situace.
Byla proti všechna města na dolním toku Labe včetně kraje, přesto se to vyhlásilo.
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Cílem je apelovat, aby Natura neomezoval správu vodní cesty dle stávajících postupů a také se řešila související povodňová rizika.
Přijato navazující usnesení

Usnesení 2/S/17: Kontrola plnění usnesení Sněmu
Sněm HSR-ÚK
I.
II.

vzal na vědomí kontrolu plnění usnesení z předchozích jednání Sněmu HSR-ÚK
ukládá předsedkyni GN požádat Povodí Labe a AOPK o zprávu k prohrábce k udržení vodních toků

Hlasování: pro 23 proti 1
Usnesení bylo schváleno

zdržel se 1

K BODU 3: Schválení Stanov, vstup nových členů do HSR-ÚK
G.Nekolová informovala o zavkladování Stanov HSR-ÚK Krajským soudem. Informovala o žádostech Svazu
podnikatelů ve stavebnictví a Krajské hospodářské komory o vstup do HSR-ÚK.
Z.Adam - představil Svaz podnikatelů ve stavebnictví , 22 řádných členů - firem + cca 20 přidružených organizací. Hájí
zájmy zhruba 2500 pracovníků, není lhostejný vývoj a stav regionu, jako stavaři mají co přispět. Rádi by se také dostávali
k informacím a mohli přispívat k tvorbě návrhů a podkladů pro rozvoj kraje, zapojit se do činností pro zlepšení kraje.
J.Zima – doplnil 2500 je členů SPS ČR – v kraji působí ve stavebnictví 34000 zaměstnanců.
J.Aster – představil KHK – omluvil F.Jochmana, KHK vítá vyřešení procedurálních záležitostí a možnost vstupu. KHK je
spolek ze zákona, je tvořena 7 okresními hospodářskými komorami. Těší se na spolupráci s kolegy ze stavebnictví.
Z diskuze:
R.Jung, HSRM – návrh hlasovat o každém dokumentu zvlášť, dotaz na nulový členský příspěvek odborů
G.Nekolová – žádná námitka nebyla dosud vznesena, stávající stanovy schválil VV, Předsednictvo, Sněm, kraj. Odbory jsou
nezisková organizace, nemají prostředky na placení příspěvků, po dlouhé diskuzi bylo toto již projednáno a poté nebyl žádný rozpor.
J.Zima, HSRÚ –můžeme dnes na Sněmu zrušit.
G.Nekolová – pokud znovu schválíme jinak, musíme znovu dát na kraj ke schválení
M.Andrt, HSRLt – hlasujme jednotlivě o každém bodu, do otázky financování se nepouštějme, je to odborová organizace bez financí
G.Nekolová – Finanční řád se schvaluje jako součást návrhu rozpočtu každý rok
J.Zima, HSRÚ – okresní rady jsou také neziskové těžko získávají členy, mají také finanční problémy , před zrušením, stejné
podmínky
G.Nekolová – okresní rady sbírají finance od firem, měst, v odborech se na financování skládají řadoví pracovníci. Navrhuje finanční
řád s případnými změnami schvalovat s rozpočtem, vyzvala k nadelegování zástupců nových členů do orgánů HSR-ÚK. Navrhla, aby
na VV měli přístup všichni ze zaměstnavatelských organizací - VV nehlasuje. Požádala SP ČR, aby stanovil, kteří zástupci
v Předsednictvu budou a kteří uvolní místo zástupcům z KHK a SPS.

Usnesení 3/S/17: Schválení Stanov, vstup nových členů do HSR-ÚK
Sněm HSR-ÚK
I.
II.
III.
IV.

V.

vzal na vědomí informaci o změně Stanov HSR-ÚK
schvaluje znění Stanov, Jednacího řádu a Finančního řádu
schvaluje vstup Svazu podnikatelů ve stavebnictví do HSR-ÚK
schvaluje vstup Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje do HSR-ÚK
bere na vědomí, že delegovaní zástupci nově přistupujících členů budou kooptováni na
jednání Předsednictva HSR-ÚK

Hlasování Stanovy:
pro 25 proti 0
zdržel se 0

Hlasování Jednací řád:
pro 25 proti 0
zdržel se 0
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nadcházejícím

Usnesení bylo schváleno

Usnesení bylo schváleno

Hlasování Finanční řád:
pro 22 proti 1
zdržel se 2
Usnesení bylo schváleno

Hlasování Vstup Svazu podnikatelů ve stavebnictví:
pro 25 proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

Hlasování Vstup Krajské hospodářské komory:
pro 25 proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

K BODU 4: Informace z jednání RHSD a krajských tripartit ze dne 29.5.2017
G.Nekolová přednesla informace z jednání RHSD a krajských tripartit

Usnesení 4/S/17: Informace z jednání RHSD a krajských tripartit ze dne 29.5.2017
Sněm HSR-ÚK
I.

vzal na vědomí informaci o jednání RHSD a krajských tripartit ze dne 29.5.2017

Hlasování: pro 25 proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

K BODU 5: Informace o Strategie hospodářské restrukturalizace

G.Nekolová přednesla aktuální informace o Strategii hospodářské restrukturalizace, podpořeno i na úrovni konference
strategie. Akční plán se sestává ze 65 opatření, znamená nárok na cca 42mld Kč rozprostřen do několika let, prošel
jednáním tripartity, meziresortním připomínkováním – zde pár rozporů ve vztahu ke zdravotnictví a rozpor k podpoře
aplikovaného výzkumu. Materiál bude vládou projednán toto pondělí.
Usnesení 5/S/17: Informace o Strategie hospodářské restrukturalizace
Sněm HSR-ÚK
I.

vzal na vědomí informaci o Strategii hospodářské restrukturalizace

Hlasování: pro 25 proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

K BODU 6: Shrnutí Podnikatelského fóra Ústeckého kraje 2017

E.Kovaříková přednesla informace k průběhu PF ÚK – poděkovala za účast, účast 240 osob, kapacita byla naplněna.
Zpětná vazba je velmi pozitivní, zúčastnil se ministr MPO J.Havlíček. Proběhly workshopy. Demonstrovány některé nové
technologie, chytré lavičky, senzory na čistotu prostředí v sálech.
Usnesení 6/S/17: Shrnutí Podnikatelského fóra Ústeckého kraje 2017
Sněm HSR-ÚK
I.
vzal na vědomí informaci o proběhlém Podnikatelském fóru Ústeckého kraje
V průběhu dorazil F.Jochman – hlasuje již osobně, plná moc udělená p.Francírkové již nezapočítávána

Hlasování: pro 25 proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

K BODU 7: Informace o aktuálním stavu Ceny za společenskou odpovědnost
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G.Nekolová informovala o pořádání 3. ročníku Ceny za společenskou odpovědnost, podstatou snahy je zviditelnit
subjekty které se dobře k regionu chovají.
E.Kovaříková - shrnula další informace k Ceně za společenskou odpovědnost, vyhlášena hejtmanem a předsedkyní
HSR-ÚK. Má stoupající tendenci přihlašovaných subjektů. Představila jednotlivé kategorie. Informovala o připravovaném
slavnostním vyhlášení.
Usnesení 7/S/17: Informace o aktuálním stavu Ceny za společenskou odpovědnost
Sněm HSR-ÚK
I.
vzal na vědomí informaci o aktuálním stavu Ceny za společenskou odpovědnost
Hlasování: pro 25 proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

K BODU 8: Informace o Koncepci správy a využití území po těžbě

P.Kubiš, Palivový kombinát ,náměstek ředitele pro provoz , zastupuje ing.Lence - představil koncepci správy a využití
území po těžbě. HSR-ÚK při jednáních zastupovala ing. Veverková. Zpracovatelem koncepce byl Palivový kombinát.
V tuto chvíli je koncepce zpracována a předána vládě. Na zpracování se podílely i další organizace, bylo úzce
koordinováno s HSR-ÚK tak, aby došlo k propojení s koncepcí Re-start.. V uplynulých týdnech probíhalo meziresortní
připomínkové řízení. Uplatněna celá řada připomínek, většinu se podařilo vypořádat až na jednu připomínku konfederace
zaměstnavatelů – půjde na pokyn ministra průmyslu na vládu s rozporem. Jde o cca 6 lokalit v ÚK kde má stát významný
podíl, 2 lokality jsou ve správě přímo ve správě PK - Chabařovice, Ležáky – ukončován proces sanace a rekultivace a
probíhají jednání se samosprávami o způsobu převzetí a odpovědnosti za území. Další jsou lokality lomu ČSA –
Sev.Energ a Vršany – Vršanská uhelná, dále lom Bílina a Tušimice. Pro stát je důležité, aby měl pod kontrolou budoucí
způsob využívání území. Klíčové dokumenty vznikaly před rokem 1989, nejzásadnější součást je hydrická rekultivace.
Usnesení 8/S/17: Informace o Koncepci správy a využití území po těžbě
Sněm HSR-ÚK
I.

vzal na vědomí informaci o Koncepci správy a využití území po těžbě

Hlasování: pro 25 proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

K BODU 9: Informace o projektu KOMPAS – příprava kvalifikované pracovní síly na trh práce

G.Nekolová - p.Prošková se ze zdravotních důvodů omlouvá, zastoupí ji K.Tichý. Projekt Kompas je celostátním nikoliv
jen regionálním projektem v gesci MPSV, Paktů zaměstnanosti. Omluvila se z dalšího jednání, jednání Sněm nadále
povede R.Vonka, místopředseda.
K.Tichý - Kompas reaguje na požadavky ze 2 směrů - zaměstnavatelé si stěžují že nedostávají včas dostatečné
informace jací uchazeči jim budou vycházet ze středních škol a na druhé straně školy, které nedostávají zpětnou vazbu
od zaměstnavatelů jací uchazeči jsou na trhu potřeba. Cílem je vytvořit zázemí, které by s respektem k regionu umožnilo
odhadovat jací zaměstnanci budou na trhu práce potřeba a předávat tuto informaci do škol tak, aby ty se mohly pružně
přizpůsobovat. Cílem projektu je obsáhnout trh jako celek. Apeloval, aby členové HSR-ÚK podpořili tento projekt a jeho
praktické využití v praxi.
Usnesení 9/S/17: Informace o projektu KOMPAS – příprava kvalifikované pracovní síly na trh práce
Sněm HSR-ÚK
I.

vzal na vědomí informaci o projektu Kompas – přípravě kvalifikované pracovní síly na trh práce
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Hlasování: pro 25 proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

Závěr
J.Zima informoval o průběhu konference Labská cesta, mrzí jej, že nebyla vyšší politická účast
Místopředseda HSR-ÚK R.Vonka poděkoval za účast a ukončil jednání.
Zapsala: Eva Kasalová,22.6.2017 v Mostě
Ověřili: Gabriela Nekolová, DiS, ing.Radek Vonka, 22.6.2017 v Mostě

8

