434 37 Most, Budovatelů 2532

USNESENÍ
z 93. řádného jednání
Předsednictva
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, z.s.
dne 4.12.2018 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 Předsednictva (15 min.)
15 priorit k řešení sociálního vyloučení a chudoby – zdroj MPSV
Odpověď p. primátora Mgr. Jana Paparegy – kontrola kriminality mládeže
předkládá E. Kovaříková, tajemnice HSR-ÚK

příloha č. 1
příloha č. 2
příloha č. 3

2. Řešení problematiky vzdělávání v Ústeckém kraji – jednání s MŠMT (10 min.) příloha č. 4 - e-mail
předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK

3. Aktuální informace k programu RE:START (30 min.)
Odpověď ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové na téma implementace RE:START
Návrhy veřejnosti na změny stávajících opatření RE:START
Návrhy veřejnosti na nová opatření RE:START
Přehled aktuálního stavu naplňování akčních plánů programu RE:START
Doporučení budoucího obsahu Akčního plánu 3 ke dni 19.11.2018

příloha č. 5
příloha č. 6 – e-mail
příloha č. 7 – e-mail
příloha č. 8
příloha č. 9

předkládá G. Nekolová, zástupkyně zmocněnce vlády a K. Tichý, odborný konzultant Úřadu zmocněnce vlády

4. Hospodaření (15 min.)
Vývoj hospodaření za období leden až říjen 2018
Návrh rozpočtu na rok 2019
Návrh finančního řádu pro rok 2019
předkládá J. Zima, předseda finanční komise

5. Priority HSR-ÚK – plnění v roce 2018, návrh priorit na rok 2019 (10 min.)
předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK

6. Různé (10 min.)
Harmonogram jednání na rok 2019
Předpokládaný závěr jednání ve 12:00 hod.

příloha č. 10
příloha č. 11
příloha č. 12
příloha č. 13,14 e-mail

příloha č. 15

Hlasování: pro 20 proti 0 zdržel se 0
Program jednání byl schválen
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ZAHÁJENÍ
Jednání zahájila předsedkyně HSR-ÚK Gabriela Nekolová a přivítala přítomné a hosta pana Ing. Jaroslava Kunce,
vedoucího oddělení zaměstnanosti, Krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem. Konstatovala, že na jednání je přítomno 17
členů Předsednictva a další 3 delegáti s plnými mocemi, zastoupeny jsou všechny tripartitní složky. Předsednictvo je
usnášeníschopné.
K BODU 1: Kontrola plnění usnesení
Informace obsažené v příloze č. 1 podkladů pro jednání předsednictva.
Usnesení 9/P/18: Informace o návrhu novely Horního zákona č. 44/1988 Sb., v platném znění; Informace o Usnesení
vlády č. 143 ke zrušení „Fondu národního majetku“; Informace k Energetické koncepci státu
Předsednictvo HSR-ÚK
I.

II.

III.

vzalo na vědomí informaci o návrhu novely Horního zákona a ukládá předsedkyni HSR-ÚK G. Nekolové a
předsedkyni HSRM H. Veverkové sledovat její projednávání, především v oblasti způsobu výpočtu úhrad a
jejich rozdělování. HSR-ÚK požaduje, aby lhůta pro změnu výše úhrady z těžby nerostných surovin zůstala
pětiletá a dále požaduje přerozdělení výnosu z úhrad, a to v poměru 50 % do státního rozpočtu a 50 % do
rozpočtu dotčených obcí a krajů (30 % do rozpočtu obcí v katastru těžby a 20 % dotčený kraj).
Plněno průběžně.
vzalo na vědomí Usnesení vlády č. 143 ze dne 8. března 2018 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č.
178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci
majetku ČR a ukládá předsedkyni HSR-ÚK G. Nekolové a předsedkyni HSRM H. Veverkové prověřit dopad
tohoto usnesení na čerpání finančních prostředků z 18 mld. dle Usnesení vlády 50/2002 a Usnesení vlády č.
625/2017, tak aby byly zachovány závazky vůči strukturálně postiženým krajům, a to ve výši minimálně
1 mld. Kč ročně. Splněno.
vzalo na vědomí informaci o Energetické koncepci státu a uložilo předsedkyni HSR-ÚK, aby vyvolala jednání
s vládou o plnění cílů Energetické koncepce státu v souladu s usnesením vlády.
Snaha o jednání RHSD ČR v Ústeckém kraji.

Toto usnesení trvá.
Hlasování: pro 20 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

Usnesení 20/P/18: Informace z jednotlivých okresních hospodářských a sociálních rad
Předsednictvo HSR-ÚK
I.
vzalo na vědomí informaci z jednotlivých okresních hospodářských a sociálních rad
II.
ukládá předsedkyni HSR-ÚK G. Nekolové pozvat ministra školství do Ústeckého kraje
Dne 20. 11. 2018 se Výkonného výboru zúčastnil náměstek pro řízení sekce vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy Mgr. Václav Pícl. Informace z tohoto jednání byla přednesena na dnešním jednání Předsednictva, včetně
informace o požadované návštěvě ministra školství v regionu. Zápis a prezentace z MŠMT byly odeslány e-mailem všem
členům Předsednictva. Jednání s ministrem školství se uskuteční 24.1.2019. Úkol trvá.
Hlasování: pro 20 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
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Usnesení 22/P/18: Informace k problematice bezpečnosti na Mostecku
Předsednictvo HSR-ÚK
I.

vzalo na vědomí informaci k problematice bezpečnosti na Mostecku, která bude dále projednána na příštím
jednání Předsednictva, až budou přítomni zástupci Ústeckého kraje.
Bylo řešeno v rámci programu 93. Předsednictva, které proběhlo 4.12.2018 v Mostě. Úkol trvá.

Diskuze:
V. Vozka podal informaci, že zaslané vyjádření města Mostu je stále aktuální, ale daná problematika z oblasti kriminality
dětí a mládeže je daleko komplexnější. Při vyhodnocování situace na Mostecku chce město Most i HSRM vyčkat na
výsledky z této oblasti od Policie ČR za celý rok 2018. Tyto výsledky budou k dispozici na konci měsíce února 2019.
V současné době doporučuje vzít dané materiály na vědomí. Po vyhodnocení roku 2018 a všech statistikách Policie ČR
přijmout návrhy opatření. Tato opatření je třeba realizovat v souladu s 15 prioritami pro řešení sociálního vyloučení a
chudoby. Poprosil krajskou tripartitu, aby se k tomuto tématu vrátila po výše uvedeném.
G. Nekolová dodala k 15 prioritám, že členové Předsednictva mohou ještě zaslat náměty, které jim k této problematice chybí
na sekretariát HSR-ÚK. Informovala, že tripartitu ještě čeká schůzka s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou
k naplňování programu RE:START.
Hlasování: pro 20 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

Usnesení 25/P/18: Stanovisko Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje k usnesení vlády č. 562/2018
ve věci změny implementace programu RE:START a zrušení Úřadu zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK
Předsednictvo HSR-ÚK
I.
vyjadřuje nesouhlas s tím, že změna Implementačních zásad Strategie hospodářské restrukturalizace
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (tj. programu RE:START) nebyla ze strany
odpovědných rezortů adekvátně projednána v regionech s jednotlivými krajskými tripartitami, které byly
iniciátory celého procesu restrukturalizace a po celou dobu se podílely na dosavadní tvorbě i implementaci.
II.
hodnotí dosavadní činnost Úřadu zmocněnce v Ústeckém a Karlovarském kraji velmi kladně, se zrušením
tohoto zastoupení nesouhlasí a žádá vládu o přehodnocení stanoviska a zachování původního formátu řízení
a koordinace programu RE:START, který se osvědčil.
III.
trvá na tom, aby v případě transformace Úřadu zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský
kraj ve Výkonný tým MMR byla plně zachována dosavadní koordinační role tohoto úřadu/týmu a také práce
přímo v prostředí dotčených regionů včetně zachování regionálních kanceláří a jejich činností.
IV.
vnímá funkci zmocněnce vlády bez úřadu, regionálního zastoupení a kompetence koordinovat proces
restrukturalizace jako málo efektivní.
HSRM odeslala na základě výše uvedeného přijatého usnesení dopis adresovaný ministryni pro místní rozvoj. Dne 19. listopadu byla
doručena odpověď, viz příloha této Kontroly plnění usnesení. G. Nekolová informovala o transformaci ÚZV a přechodu pod MMR.
Hlasování: pro 20 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

K BODU 2: Řešení problematiky vzdělávání v Ústeckém kraji – jednání s MŠMT
G. Nekolová připomněla, že do 15. ledna 2019 je potřeba poslat podněty pro návštěvu ministra MŠMT, který navštíví region
Ústeckého kraje dne 24. 1. 2019.
Usnesení 30/P/18: Řešení problematiky vzdělávání v Ústeckém kraji – jednání s MŠMT
Předsednictvo HSR-ÚK
I.

vzalo na vědomí informaci k řešení problematiky vzdělávání v Ústeckém kraji

Hlasování: pro 20 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno
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K BODU 3: Aktuální informace k programu RE:START
G. Nekolová informovala o transformaci ÚZV a přechodu pod MMR. Též podala vysvětlení k přílohám k tomuto bodu,
některé byly zaslány pouze v elektronické podobě. Elektronické rozeslání všech podnětů, které ÚVZ obdržel k již existujícím
opatřením či návrhy na nová opatření pro AP3. Problematika rozpočtového určení daní (RUD) - je stále diskutováno, ale ze
strany MF je stálá averze ke změnám v tomto případě. Následně přednesla informace o již hotových opatřeních, dále
informace o těch opatřeních, která je potřeba změnit či sloučit, viz přílohy.
Diskuze:
M. Andrt se tázal, zda v rámci řešení brownfieldů s nepodnikatelským využitím lze uskutečnit výkup a pak teprve následně
stavět, rozdělit to takto do dvou projektů.
J. Aster – Děčínsko je nejhorší v rámci regionu v různých kritériích.
G. Nekolová – V případě stávajícího nastavení regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití toto zatím není možné.
V případě malého čerpání v rámci různých částí ÚK, je potřeba reagovat na vyhlášení výzev a předkládat žádosti o dotace.
Bez toho se situace nezlepší, resp. nedojde k využití dostupných dotačních prostředků. Jako další příležitost pro regiony
lze označit připravované realokace v operačních programech OP PIK, IROP, OP ŽP. Ze strany HSR-ÚK bude připravena
pro žadatele z výzvy 89 z OP ŽP, kteří jsou v zásobníku této výzvy, základní informace o novém vyhlášení výzvy pro znovu
podání žádostí o dotaci v rámci programu. Tato výzva bude vyhlášena v případě uskutečnění plánovaných realokací. IROP
– 5,2 mld. Kč – nová výzva pro nízkoemisní a bezemisní dopravu pro kraje ve výši cca 1,8 mld. Kč. Další prostředky
v rámci IROPu půjdou na oblast zdravotnictví a základních škol, kdy dojde uspokojení žádostí v zásobnicích již ukončených
výzev. V těchto zásobnicích jsou v ÚK prostředky za cca 500 mil. Kč. Všichni členové Předsednictva mohou do
20. ledna 2019 posílat náměty a podněty před další Krajskou dozorčí radou programu RE:START Ústeckého kraje. Všem
členům Výkonného výboru bude rozeslán zaškrtávací seznam k možnosti potvrdit náhled na jednotlivé AP.
G. Nekolová dále nabídla jednotlivým členům HSR-ÚK, že je navštíví a bude řešit konkrétní podněty přímo z okresu či
oblasti, budou-li o to členové mít zájem. Do 20. ledna 2019 je třeba zaslat návrhy na návštěvy předsedkyně v okresních
HSR či u dalších členů.

Usnesení 31/P/18 Aktuální informace k programu RE:START
Předsednictvo HSR-ÚK
I.

vzalo na vědomí aktuální informaci o programu RE:START

Hlasování: pro 20 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

K BODU 4: Hospodaření
J. Zima odprezentoval hospodaření viz Přílohy.
Diskuze:
R. Vonka připomněl členské příspěvky a poděkoval paní předsedkyni G. Nekolové za stávající výsledek hospodaření HSRÚK.
V. Aubrecht navrhl připomínku pro přípravu programu na únorové jednání HSR-ÚK, dát rozpočet jako první bod, pro případ
odchodu některých členů.
G. Nekolová poděkovala za připomínku a zapracujeme to do programu únorového jednání HSR-ÚK, kde bude řešeno
čerpání rozpočtu HSR-ÚK za celý rok 2019.
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Usnesení 32/P/18 Hospodaření
Předsednictvo HSR-ÚK
I. vzalo na vědomí informaci o hospodaření HSR-ÚK. Výsledek hospodaření se předpokládá
s přebytkem cca 230.000 Kč a bude předložen na únorovém jednání Předsednictva.
II. schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019
III. schvaluje návrh finančního řádu pro rok 2019
Hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

K BODU 5: Priority HSR-ÚK – plnění v roce 2018, návrh priorit na rok 2019
G. Nekolová informovala členy Předsednictva, že jim byly podklady k prioritám zaslány elektronicky. Vyzvala je, aby do
31. 1. 2019 všichni zaslali připomínky k prioritám, aby mohli být zapracovány pro jednání Předsednictva v únoru 2019.

Usnesení 33/P/18: Priority HSR-ÚK – plnění v roce 2018, návrh priorit na rok 2019
Předsednictvo HSR-ÚK
I.
II.

vzalo na vědomí informaci o plnění priorit v roce 2018
ukládá jednotlivým okresním hospodářským a sociálním radám poslat návrhy priorit, včetně návrhu
jejich plnění pro rok 2019 do 31. 1. 2019

Hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

K BODU 6: Různé
G. Nekolová seznámila členy Předsednictva s návrhem harmonogramu jednání na rok 2019, který bude schválen na jednání
v únoru 2019.
Diskuze:
Voda a související témata v regionu:
J. Zima – řešit problematiku splavnění Labe. Bylo by dobré, kdyby HSR-ÚK zaujala stanovisko a snažila se apelovat na
řešení této problematiky. Splavnění Labe se věnují hodně i média.
M. Andrt – je potřeba se sejít v rámci platformy Voda a řešit konkrétní problémy ÚK.
J. Aster – plavební stupeň Děčín – aktuální problém je v kompenzačních opatření u tzv. náplavek. Z pohledu HSRD jsou
podklady neúplně vhodně zpracované.
M. Andrt – vodní doprava prý propadla i v organizační struktuře MD a nemusí to být prioritou, jelikož odbor vodní dopravy
je sloučen s odborem železniční dopravy: nově Odbor železniční a vodní dopravy.
J. Aster – pokud je shoda, připravil by návrh usnesení v oblasti tlaku na MD pro vytvoření samostatného odboru vodní
dopravy.
G. Nekolová – dává za úkol připravit návrh na výše uvedené usnesení pro příští jednání Předsednictva.
L. Drlý – informoval o akci Technodays – setkání SŠ a zaměstnavatelů. Dochází k přesunu termínu i místa konání. Nově
bude tato akce realizována v Chomutově na zimním stadionu. Dává na zvážení možnost zrealizovat jednání Platformy voda
na v rámci Technodays. Je možnost udělat celokrajskou odbornou konferenci na téma VODA.
G. Nekolová – řešení problematiky vody si je HSR-ÚK vědoma. Jednání Platformy voda v ÚK máme i v harmonogramu akcí
na rok 2019. Aktuálně probíhala jednotlivá jednání v rámci regionů a v této oblasti čekáme na informace ze strany MŽP a
OP ŽP - využití prostředků pro hospodaření s vodou, které jsou v rámci tohoto programu ještě k dispozici a v roce 2019
budou v této oblasti vyhlašovány výzvy. Jednání platformy Voda v rámci akce Technodays je žádoucí.
Podnikatelské fórum 2019:
M. Andrt – podal námět, zda Podnikatelské fórum s ohledem na účast nezrealizovat v rámci jednoho dne. Než do dvou dnů
i z důvodu možné větší účasti.
I. Perna – pokud by se PFÚK 2019 konalo v Litoměřicích, je nutná komunikace s městem, které chystá oslavy 800 let
založení města Litoměřice.
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G. Nekolová – dané podněty vezmeme při přípravě PFÚK 2019 na vědomí, již byla také zahájena jednání se zástupci města
Litoměřice. Obecně je ale na území ÚK problém s pořádáním akcí většího charakteru.
R. Vonka – ví, že město Ústí nad Labem se k PFUK nestavělo aktivně, ale věří, že se to změní a žádá o diskuzi o dalším
umístění této akce opět v Ústí nad Labem.
Ostatní:
V. Vozka – informoval, že příští rok by mělo být stavební povolení na přestavbu Kulturního domu Repre v Mostě a do tří let
by měl být hotový sál pro 500 osob. Řeší se i parkovací místa atp. Do budoucna tedy možnost realizace větších akcí právě
tam.

Závěr:
G. Nekolová poděkovala za účast a za spolupráci v roce 2018.

Zapsala: Edita Kovaříková, 4.12.2018 v Mostě
Ověřili: Gabriela Nekolová, DiS, 4.12.2018 v Mostě
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