434 37 Most, Budovatelů 2532

USNESENÍ
z 87. řádného jednání
Předsednictva
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, z.s.
dne 19.9.2017 v Mostě od 10:00 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny (originál, včetně plných mocí, uložen na sekretariátu HSR-ÚK)
Zahájení
Úvodní slovo předsedkyně HSR-ÚK G. Nekolové
1. Kontrola plnění usnesení
Předkládá E. Kovaříková, HSR-ÚK
2. Kooptace delegovaných zástupců do Předsednictva HSR-ÚK
Předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK
3. Informace o naplňování programu RE:START – Akční plán Hospodářské restrukturalizace
Předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK
4. Informace o přípravách Sociálního fóra Ústeckého kraje 2017
Předkládá E. Kovaříková, Úřad zmocněnce vlády pro ÚK a KVK
5. Informace o vyhlášení Ceny za společenskou odpovědnost
Předkládá E. Kovaříková, sekretariát HSR-ÚK
6. Informace k problematice rekultivací na území Ústeckého kraje
Přednese M. Soukup, ředitel Oblastního muzea v Mostě
7. Informace k problematice těžby lithia na území Ústeckého kraje
Přednese P. Kavina, ředitel Odboru surovinové politiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
8. Závěr

Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0
Program jednání byl schválen
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ZAHÁJENÍ
Jednání zahájila předsedkyně HSR-ÚK Gabriela Nekolová a přivítala přítomné. Přítomno je 16 členů Předsednictva z toho
3 členové na základě plné moci, zastoupeny jsou všechny tripartitní složky. Předsednictvo je usnášeníschopné.
Na základě žádosti členů byla ustanovena změna v programu – bod č. 7 by l vyměněn za bod č. 6. R. Šplíchalová se
omluvila, že bude muset odejít z pracovních důvodů dříve.
K BODU 1: Kontrola plnění usnesení
G.Nekolová přednesla přehled usnesení, která byla ve sledování a jejich aktuální status.
Usnesení 21/P/17: Kontrola plnění usnesení
Předsednictvo HSR-ÚK
I.

vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení v plném znění

Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

K BODU 2: Kooptace členů Předsednictva do HSR-ÚK
Kooptace členů do Předsednictva HSR-ÚK proběhne Per Rollam až po nominaci všech dotčených organizací, a to nejdříve
po 27.9.2017, po navržení kandidáta za Krajskou hospodářskou komoru Ústeckého kraje. Svaz podnikatelů ve stavebnictví
a Svaz průmyslu a dopravy ČR své nominace na kandidáty zaslali emailem.
Usnesení 22/P/17: Kooptace členů do Předsednictva HSR-ÚK
Předsednictvo HSR-ÚK
I.

vzalo na vědomí informaci, že kooptace členů do Předsednictva HSR-ÚK bude projednána Per Rollam

Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

K BODU 3: Informace o naplňování programu RE:START
G. Nekolová přednesla aktuální stav naplňování programu RE:START. Akční plán hospodářské restrukturalizace MSK, ÚK
a KVK vláda schválila dne 10.7.2017. V současné době probíhají jednání a přípravy implementace schválených opatření a
zároveň však i jeho aktualizace na další období.
Dále v úvodu jednání G. Nekolová přednesla své stanovisko k dopisu týkající se programu RE:START, který rozeslal pan
senátor Linhart na všechna dotčená ministerstva a další subjekty. G. Nekolová konstatovala, že p. Linhart se neúčastnil
žádného jednání, na která byl jako senátor zván ani v rámci jednání Předsednictva a ani při jednání s jednotlivými obcemi
k této tématice. Pouze v loňském roce vznesl požadavek k nádraží v Děčíně, což je v současné době v řešení. G. Nekolová
prosí o stanovisko za HSR-ÚK, jak tuto situaci řešit a jak s ní nakládat dál. Bylo dohodnuto, že kanceláře zmocněnce úřadu
vlády vypracuje stanovisko a zašle na všechny dotčené subjekty. Nadále budou probíhat další jednání v rámci úřadu
zmocněnce vlády, kam budou zváni i poslanci i senátoři. Všem členům Předsednictva bude rozeslán harmonogram dalšího
postupu a vše bude uveřejněno na webových stránkách.
Usnesení 23/P/17: Informace o naplňování programu RE:START
Předsednictvo HSR-ÚK
I.
II.
III.

bylo seznámeno s aktuálním vývojem programu RE:START
vzalo na vědomí informaci o schválení prvního Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace
vzalo na vědomí, že bude rozeslán harmonogram dalšího postupu

Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
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K BODU 4: Informace o přípravách Sociálního fóra Ústeckého kraje 2017
E. Kovaříková informovala o současném stavu příprav Sociálního fóra Ústeckého kraje. Sociální fórum bude probíhat v Ústí
nad Labem v muzeu současně s vyhlášením Ceny za společenskou odpovědnost. SF bude probíhat formou panelových
diskuzí ve 3 tematických blocích – 1. Problematika zaměstnanosti a její specifika v našem kraji, 2. Exekuce a zadluženost
v regionu 3. Bydlení a soužití obyvatel v kontextu sociálního vyloučení. Všechny bloky byli zastoupeny jak veřejnou správou,
tak soukromým sektorem na regionální i národní úrovni. Výstupem SF bude sborník, který by měl sloužit jako další materiál
pro potřebu řešení těchto složitých témat.
Usnesení č.24/P/17: Informace o přípravách Sociálního fóra Ústeckého kraje 2017
Předsednictvo HSR-ÚK
I.

bere na vědomí stav příprav prvního ročníku Sociálního fóra Ústeckého kraje 2017

Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

K BODU 5: Informace o vyhlášení Ceny kraje za společenskou odpovědnost
E. Kovaříková informovala o průběhu příprav. Vyhlášení proběhne současně s prvním ročníkem Sociálního fóra Ústeckého
kraje v muzeu v Ústí nad Labem. Tento rok se přihlásilo 32 subjektů v hojném zastoupení podnikatelských subjektů.
Usnesení č.25/P/17: Informace o vyhlášení Ceny kraje za společenskou odpovědnost
Předsednictvo HSR-ÚK
I.

bere na vědomí stav příprav Ceny za společenskou odpovědnost

Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0
Usnesení schváleno neschváleno

K BODU 6: Informace k problematice těžby lithia na území Ústeckého kraje
Potenciál těžby lithia je téma, které vyvolává mnoho otázek a spekulací a při tom může mít pro náš kraj velký význam, a to
nejen v zaměstnanosti, ale také v oblasti výzkumu a vývoje, příchodu nových technologicky vyspělých investorů, sdělila G.
Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK, která navrhla toto téma projednat právě na Krajské tripartitě. Související legislativu a roli
státu v celém procesu představil P. Kavina, ředitel Odboru surovinové polity Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
V současné době jsou dokončovány průzkumné vrty v lokalitě Cínovec v ČR, které potvrzují nadějný potenciál ložiska.
Lithium je nerost, na který se vztahuje Horní zákon stejně jako např. na uhlí, stavební kámen atd. Licenční řízení je
dlouhodobý proces, který má 5 kroků. Aktuálně byly povoleny první dva kroky a zahájeny průzkumné práce.
K tématu se také vyjádřil P. Pipal, starosta města Dubí. V současné době vede město jednání jak s průzkumnou firmou
Geomet tak s příslušnými orgány státní správy i krajské samosprávy. Věří, že i když bude těžba povolena, tak nedojde
k výrazným negativním zásahům do krajiny ani života města.
Pro informaci všem členům, také Zastupitelstvo Ústeckého kraje jednalo o těžbě lithia v Krušných horách a zvalo tuto
informaci na vědomí.
Usnesení 26/P/17: Problematika těžby lithia na území Ústeckého kraje
Předsednictvo HSR-ÚK
I.

vzalo na vědomí informaci k problematice těžby lithia v Ústeckém kraji

II.

žádá stát prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu a zmocněnce Úřadu vlády, aby bylo zajištěno,
že maximum možných pozitivních efektů z těžby lithia bude realizováno na území Ústeckého kraje v jeho
prospěch a v souvislosti s hospodářskou restrukturalizací.

Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
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K BODU 7: Informace k problematice rekultivací v Ústeckém kraji
G. Nekolová navrhla přeložení tohoto bodu na příští jednání z důvodu nedostatku časového prostoru na tomto jednání.

Zapsala: Edita Kovaříková, 19.9.2017 v Mostě
Ověřili: Gabriela Nekolová, DiS, 19.9..2017 v Mostě
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