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434 37 Most, Budovatelů 2532 

 

U S N E S E N Í 
ze 114. řádného jednání 

Předsednictva 
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, z.s. 

 
Hlasování Per Rollam k jednání 114. Předsednictva HSR-ÚK realizovanému elektronickou formou ve dnech 
9. 2. 2023 – 16. 2. 2023 na základě podkladů zaslaných dne 9. 2. 2023.  

 
K BODU 1: Schválení programu Sněmu HSR-ÚK 
 
Program Sněmu je navrhován ke schválení v následujícím znění: 
 
 
 

NÁVRH PROGRAMU 
Sněmu HSR-ÚK 

 

dne 23. 2. 2023 od 13:00 hodin v Ústí nad Labem 
 

Zahájení a úvodní slovo (5 minut) 
Gabriela Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 
    

1. Procedurální otázky (5 minut) 
předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 
 

2. Slovo hejtmana Ústeckého kraje (5 minut)  
předkládá J. Schiller, hejtman Ústeckého kraje 
 

3. Kontrola plnění usnesení Předsednictva a Sněmu (5 minut) 
předkládá E. Kovaříková, tajemnice HSR-ÚK 
 

4. Informace o hospodaření HSR-ÚK (10 minut) 
M. Fraško, předseda finanční komise    
 

5. Zhodnocení činnosti HSR-ÚK za rok 2022 (5 minut) 
G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 
 

6. Priority HSR-ÚK (15 minut)       
- Naplňování priorit HSR-ÚK v roce 2022      
- Návrh priorit HSR-ÚK na rok 2023 
- Plán činnosti na rok 2023 
předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 
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7. Návrh úpravy stanov HSR-ÚK (10 minut) 

předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 
 

8. Transformace regionu (20 minut) 
předkládá zástupce Ústeckého kraje, G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 

 
9. Informace k řešení otázky vyhlášení Krušných hor jako možné chráněné krajinné oblasti (15 

minut) 
předkládá L. Mejstříková, náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje 
 

10. Témata pro jednání krajských tripartit s Radou sociální a hospodářské dohody ČR (10 minut) 
předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 
 

11. Pakt zaměstnanosti – aktuální informace (5 minut) 
předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 

 
12. Různé                             

 
Závěr (15:00 hodin) 
 
Usnesení: 1/P/23 Schválení programu Sněmu HSR-ÚK 
Předsednictvo HSR-ÚK  
 

I. schvaluje program Sněmu, který se bude konat 23.  2. 2022 

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

 

 

K BODU 2: Renominace zástupců HSR-ÚK ve výborech, komisích, pracovních skupinách, platformách 
Návrhy změn v zastoupení zástupců HSR-ÚK ve výborech, komisích, pracovních skupinách a platformách. Tyto změny 
vycházejí z dohody s dosavadními zástupci HSR-ÚK, kteří požádali z různých důvodů o uvolnění. Všichni nominovaní 
zástupci se svými nominace souhlasí. Výjimkou je Komise pro transformaci, vědu, výzkum a energetiku Ústeckého kraje, 
jež byla nově zřízena Radou Ústeckého kraje. 
 
Jedná se o následující změny: 
 

- Regionální stálá konference Ústeckého kraje: 
o původní stav: člen H. Veverková, náhradník G. Nekolová, 
o nový stav: člen G. Nekolová, náhradník H. Veverková; 

- Regionální stálá konference Ústeckého kraje+: 
o původní stav (5 členů + 4 náhradníci):  

 člen H. Veverková, náhradník dedikován pro jednání RSK v nerozšířeném formátu (tedy G. 
Nekolová) 

 člen G. Nekolová, náhradník E. Kovaříková 

 člen R. Vonka, náhradník T. Loubal 

 člen M. Andrt, náhradník J. Aster 

 člen J. Slunečka, náhradník A. Herzán 
 
 

o nový stav (5 členů + 4 náhradníci):  

 člen G. Nekolová, náhradník dedikován pro jednání RSK v nerozšířeném formátu (tedy H. 
Veverková) 

 člen H. Veverková, náhradník E. Kovaříková 
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 člen R. Vonka, náhradník T. Loubal 

 člen M. Andrt, náhradník J. Aster 

 člen J. Slunečka, náhradník A. Herzán 
* v případě potřeby lze udělit plnou moc jinému schválenému náhradníkovi 

- Pracovní skupina RSK ÚK „Strategické řízení“: 
o původní stav: člen H. Veverková, náhradník G. Nekolová, 
o nový stav: člen G. Nekolová, náhradník F. Jochman; 

- Výbor pro životní prostředí: 
o původní stav: člen H. Veverková, náhradník V. Aubrecht, 
o nový stav: člen P. Lenc, náhradník H. Veverková; 

- Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
o původní stav: stálý host M. Ctiborová 
o nový stav: přenos informací od F. Jochmana, který je členem za Krajskou hospodářskou komoru 

Ústeckého kraje 
- Pracovní skupina „Kultura a cestovní ruch“ Řídícího výboru ITI ÚChA: 

o původní stav: člen R. Vonka 
o nový stav: A. Herzán, náhradník A. Langhammerová 

- Pracovní skupina „Ekonomika“ Řídícího výboru ITI ÚChA: 
o původní stav:  člen G. Nekolová, náhradník R. Vonka 
o nový stav: člen G. Nekolová, náhradník E. Kovaříková 

- Komise pro transformaci, vědu, výzkum a energetiku Ústeckého kraje (nově vzniklá komise) 
o stálý host G. Nekolová, náhradník H. Veverková 

 
Usnesení: 2/P/23 Renominace zástupců HSR-ÚK ve výborech, komisích, pracovních skupinách, platformách 
Předsednictvo HSR-ÚK  
 

I. schvaluje navržené renominace zástupců HSR-ÚK ve výborech, komisích, pracovních skupinách, 

platformách 

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

 
 
 

K BODU 3: Potvrzení kooptace vybraných členů Předsednictva HSR-ÚK v jejich funkcích v rámci spolku 
Několika členům Předsednictva HSR-ÚK dovršil 5letý mandát ve funkci člena Předsednictva HSR-ÚK, nicméně 
jsme neobdrželi od jejich organizací návrh na změnu v zastoupení a všechny organizace potvrdily zájem 
o prodloužení mandátu stávajícím zástupcům. Jedná se o následující členy Předsednictva HSR-ÚK – T. Loubala, 
člena HSRÚ; V. Vozku, člena HSRM a J. Slunečku, zástupce zaměstnaneckých organizací (ČMKOS). 
Předsedkyně proto navrhuje potvrdit kooptaci všech jmenovaných pro další 5leté období. Po schválení 
Předsednictvem bude tato skutečnost doložena rejstříkovému soudu. 
 
Usnesení: 3/P/23 Potvrzení kooptace vybraných členů Předsednictva HSR-ÚK v jejich funkcích v rámci spolku 
Předsednictvo HSR-ÚK 

I. potvrzuje kooptaci na další 5leté období T. Loubala ve funkci člena Předsednictva HSR-ÚK, jakožto člena 
HSRÚ 

II. potvrzuje kooptaci na další 5leté období V. Vozku ve funkci člena Předsednictva HSR-ÚK, jakožto člena 
HSRM 

III. potvrzuje kooptaci na další 5leté období J. Slunečkovi ve funkci člena Předsednictva HSR-ÚK, jakožto 
zástupce zaměstnaneckých organizací (ČMKOS) 
 

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

 
 
 


