434 37 Most, Budovatelů 2532

USNESENÍ
z 96. řádného jednání
Předsednictva
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, z.s.
dne 13. 6. 2019 v Mostě od 10:00 hod.
Přítomni: dle prezenční listiny (originál, včetně plných mocí, uložen na sekretariátu HSR-ÚK)

Zahájení a úvodní slovo
Gabriela Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK
1.

Kontrola plnění usnesení Předsednictva

Příloha č. 1

předkládá E. Kovaříková, tajemnice HSR-ÚK

2. Informace ke stavu čerpání rozpočtu HSR-ÚK
předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK

Příloha č. 2

3. Aktuální informace k programu RE:START

Příloha č. 3

předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK

4. Informace z výjezdu pana ministra školství do Ústeckého kraje
předkládá K. Tichý, manažer projektů HSR-ÚK
5.

Informace o přípravě 5. ročníku Podnikatelského fóra Ústeckého kraje

Příloha č. 4

předkládá A. Langhammerová, konzultantka ÚK
6.

Informace k Ceně hejtmana za společenskou odpovědnost
předkládá E. Kovaříková, tajemnice HSR-ÚK

7. Různé

Příloha č. 5

Závěr
Hlasování: pro 20 proti 0 zdržel se 0
Program jednání byl schválen
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ZAHÁJENÍ
Jednání zahájila předsedkyně HSR-ÚK G. Nekolová a přivítala přítomné. Konstatovala, že na jednání je přítomno 14 členů
Předsednictva a dalších 6 delegátů s plnými mocemi, zastoupeny jsou všechny tripartitní složky. Předsednictvo je
usnášeníschopné.
Doplnění do programu k bodu 7. Různé je následující:
7a. Informace k programu 15 miliard
7b. Podnět HSRD k převzetí Nemocnice Rumburk Krajskou zdravotní, a.s.
7c. Žádost Asociace samostatných odborů o vstup do Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraj
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.

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. HSRÚK 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). Dne 22.3.2019 odeslán dopis panu premiérovi i členům RHSD ČR se žádostí
o zohlednění našeho požadavku.
II.
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.
III.
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.
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
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy navštívil Ústecký region dne 22. 5. 2019. Informace budou předneseny na dnešním jednání
Předsednictva.
Usnesení 8/P/19 Řešení problematiky vzdělávání v Ústeckém kraji, příjezd pana ministra školství
Předsednictvo HSR-ÚK
I.

vzalo na vědomí informaci k řešení problematiky vzdělávání v Ústeckém kraji a k příjezdu pana
ministra školství
Viz Usnesení 20/P/18.
Sněm
Usnesení 5/S/19: Aktuální informace k Plavebnímu stupni Děčín /hlasováno per rollam/
Sněm HSR-ÚK
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I.
II.

podporuje přípravu plavebního stupně Děčín pro zlepšení splavnosti Labské vodní cesty jako nedílnou součást Koncepce
vodní dopravy České republiky.
vyzývá vládu České republiky, aby urychleně vyřešila objektivní kompenzovatelnost bahnitých náplav v projektu jezu
Děčín za účelem schválení Koncepce vodní dopravy ČR spoluprací rezortů dopravy, životního prostředí a zemědělství.

Dne 3. 4. 2019 odeslán dopis panu premiérovi se žádostí o zohlednění našeho požadavku. Tento dopis byl následně poslán na vědomí
panu ministrovi zemědělství a ministrovi životního prostředí. Zpětná vazba od pana ministra zemědělství je přiložena v příloze tohoto
dokumentu.

Usnesení: 14/P/19 Kontrola plnění usnesení
Předsednictvo HSR-ÚK
I.

vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z předchozích jednání HSR-ÚK

Hlasování: 20 pro 0 proti
Usnesení schváleno

0 zdržel se

K BODU 2: Informace ke stavu čerpání rozpočtu HSR-ÚK

G. Nekolová informovala členy předsednictva o stavu čerpání rozpočtu HSR-ÚK ke dni 30. května 2019 v běžné i
doprovodné činnosti. V běžné činnosti je předpokládána úspora cca 70.000 Kč, v doprovodné pak 470.000 Kč. Výše úspory
v doprovodné činnosti je způsobena proplácením předfinancovaných nákladů převážně v projektu Trans3Net. Více
informací viz příloha č. 1 a 2 tohoto usnesení.
Usnesení: 15/P/19 Informace ke stavu čerpání rozpočtu HSR-ÚK
Předsednictvo HSR-ÚK
I.

vzalo na vědomí informaci ke stavu čerpání rozpočtu HSR-ÚK v běžné i doprovodné činnosti k datu
30. května 2019

Hlasování: 20 pro 0 proti
Usnesení schváleno

0 zdržel se

K BODU 3: Aktuální informace k programu RE:START

G. Nekolová sdělila, že program RE:START byl zařazen na jednání vlády v pondělí 17. 6. 2019 (pozn. 3. Akční plán byl
schválen v plném rozsahu dne 17. 6. 2019). 3. Akční plán byl předložen bez rozporu. V rámci vnějšího připomínkového
řízení bylo přijato 78 připomínek. Všechny se povedlo vypořádat. Spolu s 3. Akčním plánem bylo vládě předloženo taktéž
15 strategických projektů ze všech tří krajů, k nim nebyly obdrženy žádné připomínky.
Informace o dalším jednání Uhelné platformy proběhne 15. a 16. července v Bruselu. Za Ústecký kraj bude přítomen osobně
1. náměstek hejtmana Martin Klika, v jehož kompetenci je v současné době také oblast strategie přípravy a realizace
projektů. Tudíž pod něj spadá i program RE:START. Vzhledem k intenzivnímu řešení RE:STARTu i jeho zapojení do Uhelné
platformy bylo stanoveno téma letošního ročníku Podnikatelského fóra „mezinárodní spolupráce“, první den (tedy 17.6.)
pak byl věnován oblasti restrukturalizace v kontextu mezinárodní spolupráce.
Více informací k programu RE:START obsaženo v příloze tohoto usnesení č. 3.
Usnesení: 16/P/19 Aktuální informace k programu RE:START
Předsednictvo HSR-ÚK
I.

vzalo na vědomí aktuální informaci k programu RE:START

Hlasování: 20 pro 0 proti
Usnesení schváleno

0 zdržel se
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K BODU 4: Informace z výjezdu pana ministra školství do Ústeckého kraje

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga navštívil Ústecký kraj ve středu 22. května 2019. Začátek programu
patřil oblasti sportu a vytvoření Agentury pro podporu sportu. Následovalo setkání s krajskou tripartitou v prostorách VŠFS
v Mostě. Poté se pan ministr setkal v Obrnicích s řediteli základních škol z Ústeckého kraje. Jednání se vedením Ústeckého
kraje proběhlo následně v Ústí nad Labem. Návštěva pak byla zakončena na Univerzitě J. E. Purkyně, kde byly diskutovány
záměry univerzity a příprava projektů do nového programového období.
Více informací viz příloha č. 4 tohoto Usnesení – viz zápis z jednání ministra školství s krajskou tripartitou.
M. Borovička vznesl dotaz týkající se inkluze, a to především inkluze dětí cizinců, kteří neumí česky. Brzdí tudíž celou třídu,
neboť se jim učitelé a učitelky musí více věnovat.
G. Nekolová poděkovala za podnět a sdělila, že vnímá jako velmi důležitou problematiku v souvislosti s lákáním zahraniční
pracovní síly. HSR-ÚK připraví dotaz na MŠMT, jak tuto oblast řeší, například přípravou integračního ročníku českého
jazyka pro děti cizinců.
Usnesení: 17/P/19 Informace z výjezdu pana ministra školství do Ústeckého kraje
Předsednictvo HSR-ÚK
I. vzalo na vědomí informaci z výjezdu pana ministra školství do Ústeckého kraje
II. ukládá předsedkyně HSR-ÚK Gabriele Nekolové ověřit, zdali a jak MŠMT řeší či plánuje řešit problematiku
vzdělávání dětí cizinců
Hlasování: 20 pro 0 proti
Usnesení schváleno

0 zdržel se

K BODU 5: Informace o přípravě 5. ročníku Podnikatelského fóra Ústeckého kraje

A. Langhammerová informovala přítomné, že přípravy 5. ročníku Podnikatelského fóra Ústeckého kraje právě vrcholí.
Podnikatelské fórum proběhne ve dnech 17. a 18. června 2019 v prostorách Hradu Litoměřice. Organizátory jsou již tradičně
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a Ústecký kraj. Partnery pak Statutární město Most, Severočeské doly, a.s.,
Město Litoměřice, Panattoni Europe a Sev.en Energy. Všechny služby na fóru byly zajištěny regionálními dodavateli.
Všechny
informace
z fóra,
včetně
programu,
prezentací
a
fotogalerie
k nalezení
na
www.forumusteckykraj.cz/podnikatelske.
Usnesení: 18/P/19 Informace o přípravě 5. ročníku Podnikatelského fóra Ústeckého kraje
Předsednictvo HSR-ÚK
I.

vzalo na vědomí informaci o přípravě 5. ročníku Podnikatelského fóra Ústeckého kraje

Hlasování: 20 pro 0 proti
Usnesení schváleno

0 zdržel se

K BODU 6: Informace k Ceně hejtmana za společenskou odpovědnost
E. Kovaříková sdělila stručnou informaci k 5. ročníku Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Příjem přihlášek a
dotazníků bude uzavřen ke dni 20. června 2019. V loňském byla účast velmi vysoká (43 subjektů), v letošním roce je
předpokládána účast podobná. Zároveň poprosila všechny přítomné, pokud je napadne někdo, kdo si zaslouží ocenit, nechť
předají kontakt. Sekretariát HSR-ÚK jej osloví.
Usnesení: 19/P/19 Informace k Ceně hejtmana za společenskou odpovědnost
Předsednictvo HSR-ÚK
I.

vzalo na vědomí informaci k Ceně hejtmana za společenskou odpovědnost

Hlasování: 20 pro 0 proti
Usnesení schváleno

0 zdržel se
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K BODU 7: Různé
7a. Informace k finančním prostředkům 15 miliard
Ing. Helena Veverková informovala o zprávě, která byla projednána vládou „Zpráva k čerpání finančních prostředků
k řešení ekologických škod vzniklých bývalou hornickou a hutnickou činností“, v rámci které vláda rozhodla, že
finanční prostředky určené na odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních
společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, vyčleněné na základě usnesení vlády č. 50/2002, budou pouze na
projekty zajišťující revitalizaci. Dále rozhodla o snížení počtu podpořených projektů na 10 ročně. Hospodářská a
sociální rada Ústeckého kraje doporučuje rozdělit poměr podpořených projektů mezi Ústecký a Karlovarský kraj a
MSK v poměru 5:5.
7b. Podnět HSRD k převzetí Nemocnice Rumburk Krajskou zdravotní, a.s.
HSRD vznesla podnět, aby HSR-ÚK požádala Ústecký kraj o řešení neutěšeného stavu Nemocnice Rumburk,
nejlépe pak, aby byla převzata společností Krajská zdravotní, a. s. Pokud možno, aby se Ústecký kraj touto
problematikou zabýval na červnovém jednání zastupitelstva.
R. Vonka oznámil, že se zdrží hlasování, neboť nepochybuje, že se tím kompetentní osoby vedení kraje zabývají.
I. Perna sdělil, že problematika zazněla i v médiích a osobně si myslí, že existuje nějaký blok, který k tomuto
převzetí brání a nemyslí si, že do červnového jednání zastupitelstva by byl dostatek časového prostoru něco
změnit.
G. Nekolová uvedla, že HSR-ÚK nepředjímá rozhodnutí zastupitelstva, chce požádat Ústecký kraj, aby tuto
problematiku zařadilo na jednání zastupitelstva a zabývalo se jí.
R. Šplíchalová k tomuto doplnila, že podporuje vznesení podnětu k řešení Nemocnice Rumburk ze strany HSRÚK, neboť tato problematika má velký přesah do dalších oblastí – sociální, školství atd. Dále zmínila, že žádost by
byla vhodná doplnit o informace, jak již byla tato problematika řešena a s jakým výsledkem.
L. Trojna sdělil, že se taktéž se zdrží hlasování, jelikož je tato problematika projednávána už několik let na
kompetentních úrovních
G. Nekolová na závěr dodala, že nezpochybňuje, že by tato problematika nebyla projednávána, nicméně apel na
řešení tohoto tématu je vhodný. Ví, že se problematikou Nemocnice Rumburk Ústecký kraj zabývá, přesto jej
budeme informovat o tomto obdrženém podnětu a požádáme o projednání.
Usnesení: 20/P/19 Podnět HSRD k řešení problematiky Nemocnice Rumburk
Předsednictvo HSR-ÚK
I.
II.
III.

vzalo na vědomí podnět HSRD k řešení problematiky Nemocnice Rumburk
ukládá předsedkyni informovat vedení kraje o podnětu HSRD a požádat o zařazení této problematiky
na červnové jednání Zastupitelstva
žádá vedení kraje o zprostředkování informace k dosavadním průběhu jednání a dalším postupu v této
věci

Hlasování: 16 pro 0 proti
Usnesení schváleno

4 zdržel se

7c. Žádost Asociace samostatných odborů o vstup do Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
G. Nekolová informovala všechny přítomné o žádosti Asociace samostatných odborů (dále jen ASO) o spolupráci
s HSR-ÚK a zařazení ASO do orgánů a struktury HSR-ÚK. Tato spolupráce je vítána, nic ji nebrání. Avšak musí
být dopředu projednána s členy Předsednictva a ČMKOS, kdy bude muset být učiněna dohoda, kdo bude mít
fyzické hlasovací právo (jako je tomu u zaměstnavatelských organizací – SPČR x KHK ÚK a SPS).
G. Nekolová dále navrhla, aby jí Předsednictvo dalo mandát vstoupit do jednání se zástupci ASO, vysvětlit jim
procesní postupy a následně zrealizovala jednání s ASO a ČMKOS. Pokud bude nalezena shoda, bude ASO
implementována do struktur HSR-ÚK.
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Usnesení: 21/P/19 Informace k žádosti Asociace samostatných odborů o vstup do Hospodářské a sociální rady
Ústeckého kraje
Předsednictvo HSR-ÚK
I.
II.

vzalo na vědomí informaci k žádosti Asociace samostatných odborů o vstup do Hospodářské a sociální
rady Ústeckého kraje
ukládá předsedkyni HSR-ÚK Gabriele Nekolové, aby vstoupila do jednání se zástupci Asociace
samostatných odborů za účasti RROS Českomoravské konfederace odborových svazů

Hlasování: 20 pro 0 proti
Usnesení schváleno

0 zdržel se

Zapsala: Edita Kovaříková, 13. 6. 2019 v Mostě
Ověřili: Gabriela Nekolová, DiS, 13. 6. 2019 v Mostě
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