434 37 Most, Budovatelů 2532

USNESENÍ
z 98. řádného jednání
Předsednictva
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, z.s.
dne 12. 12. 2019 v Chomutově 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. Kooptace zástupce za zaměstnavatelské organizace – Svaz průmyslu a dopravy ČR
předkládá E. Kovaříková, tajemnice HSR-ÚK

3. Informace o hlasování Per Rollam ve věci „Memoranda o partnerství a spolupráci při rozvoji
komplexního využití vodíku jako zdroje čisté energie v Ústeckém kraji“
předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK

4. Návrh harmonogramu akcí HSR-ÚK na rok 2020
příloha č. 2

předkládá E. Kovaříková, tajemnice HSR-ÚK

5. Informace o hospodaření HSR-ÚK
předkládá J. Zima, člen finanční komise

Vývoj hospodaření za období leden až říjen 2019
Návrh rozpočtu na rok 2020
Návrh finančního řádu pro rok 2020
6. Priority HSR-ÚK – plnění v roce 2019, návrh priorit na rok 2020

příloha č. 3
příloha č. 4
příloha č. 5
příloha č. 6

předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK

7. Aktuální informace k programu RE:START

příloha č. 7

předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK

8. Informace k Uhelné komisi ČR
předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK
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9. Informace z Podkrušnohorského technického muzea, informace k zapsání Krušnohorské
hornické krajiny na Seznam světového dědictví UNESCO
předkládá L. Trojna, zástupce Ústeckého kraje

10. Různé
Závěr
Hlasování: pro 20 proti 0 zdržel se 0
Program jednání byl schválen

ZAHÁJENÍ
Přítomné přivítal L. Drlý, předseda HSRCH, a předal slovo G. Nekolové, předsedkyni HSR-ÚK. Ta taktéž přivítala všechny
přítomné a poděkovala L. Drlému za možnost zrealizovat jednání Předsednictva HSR-ÚK v prostorách HSRCH. Vzhledem
k faktu, že toto je poslední jednání Předsednictva HSR-ÚK před koncem roku 2019, poděkovala všem členům za spolupráci
a naplňování stanovených cílů HSR-ÚK v roce 2019.
Konstatovala, že na jednání je přítomno 15 členů Předsednictva a dalších 5 delegátů s plnými mocemi, zastoupeny jsou
všechny tripartitní složky. Předsednictvo je usnášeníschopné.
Přivítala také hosty, a to pana D. Kadečku, výkonného sekretáře RHSD ČR, a pana R. Gabriela, ředitele krajské pobočky
Úřadu práce Ústeckého kraje.
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. 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). Dne 22.3.2019
odeslán dopis panu premiérovi i členům RHSD ČR se žádostí o zohlednění našeho požadavku. Na něj jsme
bohužel neobdrželi odpověď. Dne 17. 6. schválila vláda novelu Horního zákona. Náš požadavek na pětileté
moratorium byl zachován (trvá do roku 2021). Přerozdělování výnosu z úhrad v této novele nebylo řešeno.
Stále tedy zůstává 67 % ve prospěch státního rozpočtu, 33 % ve prospěch dotčených obcí. Tato novela je
momentální předložena k 1. četní ve Sněmovně.
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: 21/P/19 Informace k žádosti Asociace samostatných odborů o vstup do Hospodářské a sociální rady
Ústeckého kraje
Předsednictvo HSR-ÚK
I.

vzalo na vědomí informaci k žádosti Asociace samostatných odborů o vstup do Hospodářské a sociální rady
Ústeckého kraje
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II.

ukládá předsedkyni HSR-ÚK Gabriele Nekolové, aby vstoupila do jednání se zástupci Asociace
samostatných odborů za účasti RROS Českomoravské konfederace odborových svazů
Dne 4.11.2019 proběhla schůzka se zástupci RROS ČMKOS a ASO. Byl nalezen průběžný postup pro začlenění ASO do
struktury HSR-ÚK a bude projednán na Sněmu.
Usnesení: 22/P/19 Řešení problematiky Nemocnice Rumburk
Předsednictvo HSR-ÚK
I.

se seznámilo s informacemi o dosavadním průběhu jednání mezi Ústeckým krajem a městem Rumburk ve
věci dalšího zajištění provozu Nemocnice Rumburk.
II.
vyjadřuje přesvědčení, že stát nese spoluzodpovědnost za finanční stav nemocnice Rumburk na základě
nerovného systému úhrad zdravotní péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění
III.
v této souvislosti apeluje na Ministerstvo zdravotnictví a jeho prostřednictvím na zdravotní pojišťovny, aby v co
nejkratší lhůtě přistoupili k vyřešení složité finanční situace Nemocnice Rumburk a v další spolupráci
s Ústeckým krajem, Krajskou zdravotní, a. s. a městem k Rumburk hledali shodu na zajištění provozu tohoto
zdravotnického zařízení
Dne 7.10.2019 byl ministrovi zdravotnictví odeslán apel na řešení situace Nemocnice Rumburk. Dne 23.10.2019 nám byla
zaslána odpověď, která byla odeslána emailem všem členům předsednictva dne 11.11.2019.
Usnesení: 28/P/19 Informace k problematice zaměstnávání osob se ZP
Předsednictvo HSR-ÚK
I.
II.

vzalo na vědomí informaci k problematice zaměstnávání osob se ZP
ukládá předsedkyni HSR-ÚK G. Nekolové ve spolupráci se zaměstnaneckými a zaměstnavatelskými
organizacemi formulovat podnět o podporu urychleného řešení této problematiky zákonodárci za Ústecký kraj
Dne 7.10.2019 byla odeslána zákonodárcům za Ústecký kraj žádost o podporu vyřešení problematiky dorovnání výše úhrady
příspěvku zaměstnavateli na zaměstnance se zdravotním postižením. V současné době prošla novela (týkající se této
problematiky) zákona č. 435/2004 Sb., o Zaměstnanosti, třetím čtením v Poslanecké sněmovně a byla schválena. Následuje
její schválení v Senátu. O vývoji této problematiky Vás budeme informovat.

V rámci bodu „Kontrola plnění usnesení“ informovala G. Nekolová členy Předsednictva k Usnesení 21/P/19 Informace k
žádosti Asociace samostatných odborů o vstup do Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, že na listopadovém
jednání se zástupci RROS ČMKOS a ASO byl domluven následující postup. Zástupkyně ASO, M. Ctiborová, se bude do
rozhodnutí Sněmu účastnit jednání HSR-ÚK jako host. G. Nekolová se 13. 12. 2019 zúčastní v Ústí nad Labem jednání
RROS ČMKOS, kde projedná výhrady ČMKOS ke vstupu ASO do HSR-ÚK. Snahou je nalézt optimální řešení pro
spolupráci zaměstnaneckých organizací v rámci HSR-ÚK.
L. Drlý doplnil informaci k Usnesení 22/P/19 Řešení problematiky Nemocnice Rumburk – Ústecký kraj uvolnil finanční
prostředky pro zachování zdravotní péče v Nemocnici Rumburk pro měsíc leden. Následně bude zachována záchranná
služba, tak aby pacienty s akutními problémy byla schopná převézt ve stanovených časech do blízkých nemocnic. J. Aster
uvedl, že to bude pro Šluknovský výběžek velmi negativní situace, pokud bude Nemocnice Rumburk uzavřena.
Usnesení: 29/P/19 Kontrola plnění usnesení
Předsednictvo HSR-ÚK
IV.

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

Hlasování: 20 pro 0 proti
Usnesení schváleno

0 zdržel se

K BODU 2: Kooptace zástupce za zaměstnavatelské organizace – Svaz průmyslu a dopravy ČR

G. Nekolová vyzvala R. Šplíchalovou, zástupkyni SP ČR, aby okomentovala tento bod. R. Šplíchalová uvedla, že vzhledem
k jejímu brzkému nástupu na mateřskou dovolenou je třeba změnit člena Předsednictva HSR-ÚK za SP ČR. Nominován je
Ing. Jan Rýdl ml., generální ředitel společnosti TOS Varnsdorf a předseda představenstva SP ČR.
J. Aster doplnil, že pan J. Rýdl ml. je velmi aktivní na Děčínsku a kvituje jeho zastoupení ve vrcholném orgánu HSR-ÚK.
G. Nekolová poděkovala R. Šplíchalové za dosavadní spolupráci a popřála mnoho štěstí do další životní etapy.
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Usnesení: 30/P/19 Kooptace zástupce za zaměstnavatelské organizace – Svaz průmyslu a dopravy ČR
Předsednictvo HSR-ÚK
I.

kooptovalo Jana Rýdla ml., člena představenstva Svazu průmyslu ČR, do Předsednictva HSR-ÚK

Hlasování 19 pro
0 proti
Usnesení schváleno

1 zdržel se

K BODU 3: Hlasování Per Rollam ve věci „Memoranda o partnerství a spolupráci při rozvoji komplexního
využití vodíku jako zdroje čisté energie v Ústeckém kraji“

G. Nekolová poděkovala za formu hlasování „per rollam“ k tomuto bodu. Omluvila, že tato problematika nebyla zařazena
na řádné jednání předchozího Předsednictva. Podpis tohoto memoranda navazuje na činnost „Vodíkové platformy“, jejíž
vznik HSR-ÚK iniciovala a jejíž činnost koordinuje. HSR-ÚK vnímá vodík jako jednu z možností, jak udržet a posílit
specifické know-how Ústeckého regionu, neboť zde sídlí dva velké subjekty, které vodík vyrábějí – Unipetrol a Spolchemie,
vysoké školy, města a další subjekty, které se chtějí podílet na využití vodíku jako možného čistého paliva. Memorandum
podepsalo 15 velmi silných subjektů a další mají zájem o přistoupení k tomuto memorandu v budoucnu. Nyní je prostor pro
přípravu a realizaci projektů, financovaných z vlastních zdrojů těchto subjektů či zdrojů dotačních. V RE:STARTu jsou
předpřipravené možnosti podpory, např. v IROPu – výzva č. 89 „Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony. První
žádosti o dotace jsou momentálně ve fázi hodnocení.
Usnesení: 31/P/19 Hlasování Per Rollam ve věci „Memoranda o partnerství a spolupráci při rozvoji komplexního
využití vodíku jako zdroje čisté energie v Ústeckém kraji“
Předsednictvo HSR-ÚK
I.

vzalo na vědomí schválení Usnesení o hlasování Per Rollam ve věci „Memoranda o partnerství a spolupráci
při rozvoji komplexního využití vodíku jako zdroje čisté energie v Ústeckém kraji“

Hlasování: 20 pro 0 proti
Usnesení schváleno

0 zdržel se

K BODU 4: Návrh harmonogramu akcí HSR-ÚK na rok 2020

E. Kovaříková představila návrh harmonogramu jednání a akcí HSR-ÚK na rok 2020. Termíny jednání Výkonného výboru
a Předsednictva jsou ponechány na dny v týdnu – čtvrtky. Dále jsou naplánovány aktivity HSR-ÚK, jako je jednání
Výzkumně-vzdělávací platformy, Platformy voda, Podnikatelské fórum, Konference restrukturalizace, Sociální fórum a
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „Cena hejtmana za společenskou odpovědnost“. Konkrétní termíny fór a společného
jednání Předsednictva a Sněmu budou stanoveny dle časových možností pana hejtmana. E. Kovaříková poprosila přítomné,
aby s daty jednání počítali ve svých diářích. V případě změny (které nastávají výjimečně) budou členové Předsednictva
informováni s dostatečným předstihem.
G. Nekolová vyzvala, zdali má někdo připomínku ke stanoveným termínům pro akce HSR-ÚK v roce 2020. M. Andrt uvedl,
že dne 23. 4. 2020 se bude konat Smart region fórum, na kterém by měla participovat HSR-ÚK organizačně a odborně
v tématu „voda“. V tento stejný termín je plánováno taktéž jednání Předsednictva HSR-ÚK. G. Nekolová po diskuzi
s přítomnými konstatovala, že toto Předsednictvo proběhne buď 23. 4. 2020 po skončení Smart region fóra, tedy cca od
14:00 hodin, či o týden později. O rozhodnutí, ve kterém termínu dubnové Předsednictvo proběhne, budou členové
informováni s dostatečným předstihem. Schválený harmonogram akcí HSR-ÚK na rok 2020 je přiložen přílohou tohoto
usnesení.
Usnesení: 32/P/19 Návrh harmonogramu akcí HSR-ÚK na rok 2020
Předsednictvo HSR-ÚK
I.
II.

vzalo na vědomí informaci o harmonogramu akcí HSR-ÚK na rok 2020
schvaluje harmonogram akcí HSR-ÚK na rok 2020

Hlasování: 20 pro 0 proti
Usnesení schváleno

0 zdržel se
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K BODU 5: Informace o hospodaření HSR-ÚK

J. Zima, člen finanční komise seznámil přítomné s hospodařením HSR-ÚK v běžné i doprovodné činnosti. Okomentoval
pouze dvě výrazněji překročené položky v běžné činnosti, a to v položkách „Opravy a údržba“ a „Úklid“, které nastaly
z důvodu vymalování kanceláří, vyčištění koberců a opravy a revize klimatizací. Tyto činnosti nejsou prováděny každý rok
a jejich realizace zkvalitní nejen pracovní prostředí pro zaměstnance, ale také pro jednání s členy HSR-ÚK a dalšími
partnery. Hospodaření HSR-ÚK v běžné i doprovodné činnosti ke dni 31.10.2019 je realizováno s přebytkem. Čerpání
rozpočtu za celý rok 2019 bude schváleno na společném jednání Předsednictva a Sněmu. Návrh rozpočtu na rok 2020 je
vyrovnaný a Návrh Finančního řádu je oproti loňskému roku beze změn. Finanční komise doporučuje Předsednictvu schválit
návrh rozpočtu i Finanční řád HSR-ÚK pro rok 2020. Schválený rozpočet i Finanční řád HSR-ÚK pro rok 2020 jsou přiloženy
přílohou tohoto Usnesení.
Usnesení: 33/P/19 Informace o hospodaření HSR-ÚK
Předsednictvo HSR-ÚK
I.
II.

bere na vědomí informaci o hospodaření HSR-ÚK. Výsledek hospodaření se předpokládá s přebytkem cca
240.000 Kč a bude předloženo na březnovém jednání Předsednictva a Sněmu
schvaluje návrh rozpočtu a Finanční řád HSR-ÚK pro rok 2020

Hlasování: 20 pro 0 proti
Usnesení schváleno

0 zdržel se

K BODU 6: Priority HSR-ÚK – plnění v roce 2019, návrh priorit na rok 2020

G. Nekolová seznámila přítomné s připraveným podkladem „Naplňování priorit HSR-ÚK v roce 2019“. Poprosila, aby všichni
členové Předsednictva detailně prostudovali tento materiál a projednali ho ve svých orgánech, včetně návrhu nových priorit
a jejich naplňování. Termín pro připomínky a návrhy je stanoven do 20. 2. 2020. Připomněla, že okresní HSR řeší své
okresní priority, krajská HSR řeší priority s krajským přesahem či s vysokou důležitostí. Vzhledem k proměně regionu, jeho
hospodářské restrukturalizaci a energetické transformaci bude potřeba i priority upravit. G. Nekolová připraví na začátku
roku „výkop“ textací pro nové či upravené priority a Výkonný výbor v termínu 27. 2. 2020 bude zaměřen právě na stanovení
nových priorit.
Diskuze k prioritám byla vedena primárně k oblastem dopravy, využití území po těžbě – soustava jezer a její možné využití,
propojení Labe – Odra – Dunaj, či Labe – Vltava – Dunaj, jednotná datová platforma Ústeckého kraje (www.portabo.cz), a
zlepšení image kraje. V oblasti dopravy poukázal J. Aster, V. Vozka i L. Trojna důležitost dopravy na Moldavské dráze. M.
Andrt na základě plné moci informoval přítomné o důležitosti vodního koridoru Labe – Odra – Dunaj, či Labe – Vltava –
Dunaj. G. Nekolová ujistila, že HSR-ÚK vnímá tyto významné oblasti. Budou řešeny buď na Výkonném výboru 27.2.2020
či na tematických platformách (např. „Platforma Voda“) nebo je zařadíme jako bod na jednání Předsednictva HSR-ÚK. M.
Andrt dále informoval členy Předsednictva, že je spuštěna Jednotná datová platforma Ústeckého kraje, která je unikátním
řešením v rámci ČR. Jedná se o sdílení objektivních dat pro rozhodování mezi obcemi, městy a krajem, které může
v důsledku vést ke zvýšení atraktivity a kvality života v kraji. L. Trojna zmínil, že budování image Ústeckého kraje je velmi
důležité, a to jak pro veřejnost zvenku našeho kraje, tak i obyvatele Ústeckého kraje. K tomu se snaží přispívat Ústecký
kraj, HSR-ÚK a mnoho dalších subjektů. K tomu dodal, že v červenci příštího roku se budou v Mostě konat Sportovní hry
seniorů, které jsou mezinárodní. Město Most spolu s Ústeckým krajem (nejenom) takto mimo jiné plánují přispět k budování
pozitivního náhledu na Ústecký kraj.
Usnesení: 34/P/19 Priority HSR-ÚK – plnění v roce 2019, návrh priorit na rok 2020
Předsednictvo HSR-ÚK
I.
II.

vzalo na vědomí informaci o plnění priorit HSR-ÚK v roce 2019
ukládá jednotlivým členům Předsednictva poslat připomínky k návrhu plnění priorit a současně nové podněty
k prioritám pro nadcházející období a to do 20. 2. 2020

Hlasování: 20 pro 0 proti
Usnesení schváleno

0 zdržel se
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K BODU 7: Aktuální informace k programu RE:START

G. Nekolová okomentovala přílohu č. 7 – Souhrn čerpání programu RE:START v rozdělení po jednotlivých okresech a
Aktuální přehled výzev v návaznosti na program RE:START. Z 94 schválených opatření v rámci Akčních plánu 1 – 3 se
podařilo zrealizovat 34 opatření, součástí nich jsou i konkrétní dotační programy, které byly pro strukturálně postižené kraje
spuštěny. V nich je v tuto chvíli alokováno 26 miliard Kč, z toho 5,2 miliardy Kč bylo již přiděleno na konkrétní projekty
subjektů, které podaly žádost o finanční prostředky. 2,1 miliardy čerpaly subjekty z Ústeckého kraje. Jedná se o období cca
3 roky. Nicméně je třeba podotknout, že ne všechno se v rámci RE:STARTu daří. G. Nekolová dále doplnila, že je velmi
ráda, že se RE:START podařilo nastartovat jako funkční systém, který vstoupil a vstupuje do operačních programů i do
systémových záležitostí. Dále je třeba připočíst k výše zmíněným 5 miliardám také 4 miliardy, které nejsou dotačními
prostředky, ale jedná se o přímé investice do dopravní infrastruktury a dalších 6 miliard je pro strukturálně postižené kraje
k dispozici v aktuálně vyhlášených či připravovaných výzvách (viz příloha). Přílohou tohoto usnesení bude rozesláno
čerpání nejen v rozdělení po jednotlivých okresech, ale taktéž seznam příjemců včetně detailu k jednotlivým projektům. Ke
všem projektům jsou zpracovávány tzv. „projektové karty“, které budou zveřejňovány na webových stránkách RE:STARTu
www.restartregionu.cz, aby bylo patrné, co konkrétně program RE:START do území přináší. Přílohou usnesení je taktéž
Seznam vyhlášených či připravovaných výzev.
G. Nekolová dále Předsednictvo informovala, že je v současné době zpracovávána aktualizace Strategického rámce včetně
Vstupní analýzy RE:STARTu (po třech letech). Momentálně je vytvořena pracovní skupina, kde jsou i zástupci kraje,
Národního výkonného týmu RE:START, zpracovatelů. Na základě aktualizovaného Strategického rámce budou navazovat
následně další Akčního plány, které budou reflektovat aktuální posun strukturálně postižených krajů, tedy i Ústeckého kraje.
L. Drlý poděkoval G. Nekolové za informace k programu RE:START a jeho výsledky, nicméně zmínil, že jej velmi mrzí, že
nebyl uspokojen požadavek Nemocnice Žatec, ačkoliv jiné nemocnice v Ústeckém kraji finanční prostředky díky
RE:STARTu čerpaly. Navíc se pan ředitel této nemocnice zúčastnil v předchozích dnech jednání na Krajském úřadě
k oblasti zdravotnictví i RE:STARTu, kde mu bylo sděleno, že o jeho požadavku nic nevědí. G. Nekolová uvedla na pravou
míru stav věcí, kdy se povedlo v letošním roce navýšit díky realokacím a programu RE:START finanční prostředky na
zdravotnictví, ale bylo dáno, že budou uspokojeny projekty v zásobníku výzvy „Zvýšení kvality návazné péče“ Integrovaného
operačního programu, kde bohužel Nemocnice Žatec projekt podaný neměla. Co se týče schváleného opatření na podporu
zdravotnictví ve strukturálně postižených krajích – bohužel Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo toto opatření nerealizovat
(navzdory schválenému Usnesení vlády) a s Národním výkonným týmem RE:START v podstatě nekomunikuje. Informace
o neevidenci požadavku žatecké nemocnice vznikla z určitého komunikačního šumu zapříčiněném změnou
Implementačních zásad programu RE: START, kdy do procesu restrukturalizace vstoupil další článek, a to speciální tým
Regionální stálé konference Ústeckého kraje. Bohužel jednání o zdravotnictví, i v návaznosti na program RE:START,
nebyla G. Nekolová účastna a nemohla tedy o požadavku Nemocnice Žatec dostatečně informovat. L. Drlý poděkoval za
vysvětlení a podotkl, že je škoda, že toto neslyšel ředitel žatecké nemocnice, neboť po výše zmíněných událostech moc
nechce spolupracovat na aktivitách HSRCH. G. Nekolová doplnila, že ji to velmi mrzí a přislíbila vyvolat jednání za účasti
pana ředitele i pana L. Drlého, kde budou tyto skutečnosti vysvětleny.
Usnesení: 35/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

K BODU 8: Informace k Uhelné komisi ČR

G. Nekolová stručně seznámila členy Předsednictva s informacemi z Uhelné komise ČR, která byla ustavena při Vládě ČR
pro posouzení a další návrh postupu ČR při odklonu od těžby a zejména využití uhlí. Její účinnost je k 09/2020, kdy má
relevantní data poskytnout Vládě, která pak následně rozhodne, ke kterému datu, jakým procesem a s jakým
harmonogramem k odklonu od uhlí dojde. Byly založeny 3 pracovní skupiny. Odklon od uhlí se dotkne nejen těžebních
společností a elektráren, ale také tepláren, průmyslových společností, které odebírají velké množství energie. Neméně
významný dopad nastane taktéž na běžné občany. Dále upozornila na téma tzv. „energetické chudoby“ a jak se s ním
Ústecký kraj a potažmo celá Česká republika vypořádá.
Usnesení: 36/P/19 Informace k Uhelné komisi ČR
Předsednictvo HSR-ÚK
I.

vzalo na vědomí informaci k Uhelné komisi ČR

Hlasování: 20 pro 0 proti
Usnesení schváleno

0 zdržel se
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K BODU 9: Informace z Podkrušnohorského technického muzea, informace k zapsání Krušnohorské
hornické krajiny na Seznam světového dědictví UNESCO

L. Trojna shrnul informace k Podkrušnohorskému technickému muzeu (dále jen PTM) – po letech vede k PTM nová silnice.
Dále probíhá intenzivní práce na motivování zaměstnanců k preciznímu výkonu své práce. Bohužel jejich platové
ohodnocení není příliš vysoké. V rámci správní rady PTM je vedena intenzivní diskuze, jak zaměstnance motivovat i jinými
než finančními prostředky. Je taktéž vytvářen manuál vizuální identity (korporátní design), je nutné prezentovat toto muzeum
jednotně a kvalitně. Souvisí to právě i se skutečností, že se „Krušnohoří“ stalo součástí světového dědictví UNESCO. Došlo
k tomu po 10 letech intenzivní práce všech relevantních subjektů, jak na české, tak německé straně hranice. Nicméně tím
práce nekončí, ale v podstatě začíná. Je ustavena pracovní skupina, která se věnuje právě propagaci „Krušnohoří“ a tedy
i Ústeckého kraje. Je očekáváno zvýšení turismu, jak z České republiky, tak z celého světa, neboť být součástí světového
dědictví UNESCO je bezesporu velmi prestižní ocenění/značka.
Usnesení: 37/P/19 Informace z Podkrušnohorského technického muzea, informace k zapsání Krušnohorské
hornické krajiny na Seznam světového dědictví UNESCO
Předsednictvo HSR-ÚK
I.

vzalo na vědomí informaci z Podkrušnohorského technického muzea a informaci k zapsání Krušnohorské
hornické krajiny na Seznam světového dědictví UNESCO

Hlasování: 20 pro 0 proti
Usnesení schváleno

0 zdržel se

G. Nekolová všem poděkovala za účast, popřála všem krásné Vánoce a mnoho úspěchů do roku 2020.
Zapsala: Edita Kovaříková, 12. 12. 2019 v Chomutově
Ověřili: Gabriela Nekolová, DiS., 12. 12. 2019 v Chomutově

7

