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Usnesení jednání Sněmu HSR-ÚK únor 2021 

Hlasování Per Rollam k jednání Sněmu HSR-ÚK bylo realizováno elektronickou formou ve dnech 8. 2. 2021 – 
12. 2. 2021 na základě jednání Sněmu on-line formou dne 1. 2. 2021 prostřednictvím nástroje MS Teams. Přílohy  
P1 – P12 jsou nedílnou součástí tohoto Usnesení. Hlasování Per Rollam se zúčastnilo 24 členů Sněmu HSR-ÚK 
(v prvních dvou bodech hlasovalo 22 členů, následně po kooptaci členů z Ústeckého kraje 24 členů). Složení 
hlasujících bylo tripartitní. Sněm byl tedy usnášeníschopný. 

 
ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO 
G. Nekolová zahájila jednání, přivítala všechny účastníky připojené on-line přes MS Teams, jmenovitě pak 
hejtmana Ústeckého kraje pana Jana Schillera a 1. náměstkyni hejtmana paní Lubomíru Mejstříkovou. Potvrdila 
usnášeníschopnost z hlediska počtu přítomných členů i zastoupení tripartitních složek viz prezenční listina. 
Konstatovala, že z důvodu projednávání on-line nebude k jednotlivým bodům programu hlasováno přímo na tomto 
jednání, ale bude v následujících dnech realizováno formou Per Rollam. Dále krátce vysvětlila fungování 
jednotlivých orgánů HSR-ÚK. Sněm, jakožto nejvyšší orgán, se schází 1x ročně, schvaluje především hospodaření 
a programové priority. Během roku zastupuje HSR-ÚK Předsednictvo, jež se schází cca 1x za 6 týdnů, řeší 
konkrétní úkoly a potřeby vzešlé z regionu. Poradním orgánem Předsednictva je Výkonný výbor. 
 
K BODU 1: Procedurální otázky 
Program pro jednání Sněmu schválilo Předsednictvo. Zapisovatelem byla určena E. Kovaříková, ověřovatelem 
zápisu pak G. Nekolová. K předloženému programu G. Nekolová informovala o změnách v přednášejících. M. 
Fraško, předseda finanční komise, se omluvil ze zdravotních důvodů. Bod 5 – Informace o hospodaření přednese 
tedy G. Nekolová. K bodu 7 – Transformace regionu vystoupí M. Soukup, vedoucí oddělení RE:START, MMR ČR. 
Ostatní přítomní nevznesli k programu připomínky.  
 
K BODU 2: Slovo hejtmana Ústeckého kraje 
J. Schiller, hejtman Ústeckého kraje, přivítal přítomné, uvedl, že vzhledem ke skutečnosti, že je účasten jednání 
krajské tripartity i spolu s 1. náměstkyní L. Mejstříkovou poprvé, využije svou účast zejména pro zavnímání způsobu 
jednání a činností tripartity a zapojí se v rámci diskuze u jednotlivých bodů.  
G. Nekolová poděkovala panu hejtmanovi za schůzku s delegací HSR-ÚK na konci roku 2020, během níž byly 
představeny dosavadní aktivity HSR-ÚK. Dále požádala o zařazení členů HSR-ÚK do výborů a komisí Rady a 
zastupitelstva ÚK. Pan hejtman konstatoval, že složení výborů a komisí již bylo schváleno a změny nejsou 
v letošním roce plánovány, nicméně potvrdil, že zástupci HSR-ÚK mohou být zařazení jako stálí hosté. G. Nekolová 
poděkovala a požádala o totéž v pracovní skupině „Uhelná platforma ÚK“. L. Mejstříková, 1. náměstkyně hejtmana, 
potvrdila, že tato pracovní skupina má 25 schválených členů (navýšeno z předchozích 16), rozšiřování není 
plánováno, nicméně ani zde není problémem přizvat členy HSR-ÚK jako hosty. 
 
Usnesení: 1/S/21 Úvodní slovo hejtmana Ústeckého kraje 
Sněm HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí úvodní slovo hejtmana Ústeckého kraje, 

II. pověřuje Předsednictvo HSR-ÚK delegováním zástupců HSR-ÚK do příslušných poradních orgánů 

Ústeckého kraje. 

Hlasování: 22  pro    0 proti     0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno       
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K BODU 3: Kooptace zástupců Ústeckého kraje 
G. Nekolová informovala přítomné, že Rada Ústeckého kraje svým usnesením č. 003/6R/2021 odvolala stávající 
zástupce Ústeckého kraje v orgánech HSR-ÚK – O. Bubeníčka, M. Kliku a L. Trojnu. Následně delegovala J. 
Schillera, L. Mejstříkovou a L. Trojnu do orgánů HSR-ÚK. 
 
Usnesení: 2/S/21 Kooptace zástupců Ústeckého kraje 
Sněm HSR-ÚK 
 

I. bere na vědomí odvolání dosavadních zástupců Ústeckého kraje v orgánech HSR-ÚK – Oldřicha 

Bubeníčka, Martina Kliku, Luboše Trojnu, 

II. bere na vědomí informace o navržených zástupcích Ústeckého kraje do orgánů HSR-ÚK dle 

Usnesení Rady Ústeckého kraje č. 003/6R/2021, 

III. kooptuje do jednotlivých orgánů HSR-ÚK: 

- do Sněmu 

o Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje 

o Lubomíru Mejstříkovou, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje 

o Luboše Trojnu, vedoucího Odboru kanceláře hejtmana 

- do Předsednictva 

o Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje 

o Lubomíru Mejstříkovou, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje 

o Luboše Trojnu, vedoucího Odboru kanceláře hejtmana 

- do Výkonného výboru 

o Luboše Trojnu, vedoucího Odboru kanceláře hejtmana. 

Hlasování: 22  pro    0 proti     0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno       
 
K BODU 4: Kontrola plnění Usnesení 
V kontrole plnění Usnesení Sněmu je ve sledování jedno usnesení týkající se prohrábek k udržení vodních toků 
 
Usnesení 1/S/20: Kontrola plnění usnesení  
Sněm HSR-ÚK 

I. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Sněmu a informace zaslané J. Asterem 

II. ukládá G. Nekolové, předsedkyni HSR-ÚK, aj. Asterovi, gestorovi pro dopravu HSR-ÚK, i nadále sledovat 

situaci týkající se prohrábek k udržení vodních toků 

 
Nové informace k této problematice zaslal J. Aster, který je také v rámci jednání okomentoval. Dosud neproběhlo 
stanovení podmínek pro možnost realizace prohrábek k udržení vodních toků. Pravidla, která umožňují v 
omezeném rozsahu potřebnou údržbu, stanovují podmínky 2 Chráněných krajinných oblastí, a to Labské pískovce 
a České středohoří a Odbor životního prostředí Ústeckého kraje. Povodí Labe by tato pravidla mělo obdržet v 
průběhu 1. kvartálu tohoto roku. Podle stanovených podmínek následně Povodí Labe připraví plán údržby vodní 
cesty.  
Vzhledem k charakteru úkolu doporučuje G. Nekolová toto usnesení vyjmout ze sledování Sněmem a zařadit do 
sledování na úrovni Předsednictva. 
 
Usnesení: 3/S/21 Kontrola plnění Usnesení 
Sněm HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z předchozích jednání Sněmu HSR-ÚK, 

II. doporučuje vyjmout usnesení 1/S/20 ze sledování Sněmem a předat do sledování na úrovni 

Předsednictva HSR-ÚK. 

Hlasování: 24  pro    0 proti     0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno       
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K BODU 5: Informace o hospodaření HSR-ÚK 
G. Nekolová uvedla, že podklady byly předem zaslány elektronicky. Stručně okomentovala hospodaření v běžné 
(standardní jednání tripartity, řešení priorit atd.) i doprovodné činnosti (projektová činnost, fóra, platformy) v roce 
2020. V obou typech činností HSR-ÚK hospodařila v loňském roce s přebytkem. G. Nekolová se pozastavila pouze 
u položek čerpání v běžné činnosti, jež překročily plánované hodnoty. Jedná se o „mzdové náklady“, které byly 
přečerpány z důvodu přechodu jednoho z pracovníků z Dohody o provedení práce na Dohodu o pracovní činnosti, 
tudíž se navýšily zákonné odvody. Dále byly přečerpány „majetkové“ položky a „ostatní služby“, a to z důvodu 
zakoupení techniky a její instalace pro on-line jednání (potřebné z důvodů dodržování protipandemických opatření). 
Oproti tomu byly realizovány úspory v jiných položkách rozpočtu, např. „pronájmy ostatní, poštovné“ atd. 
Hospodaření za rok 2020 byla schválena Finanční komisí HSR-ÚK dne 18. 1. 2021 a ta jej doporučuje Sněmu ke 
schválení. Více viz P1_HSR čerpání běžná činnost ke dni 31. 12. 2020 a P2_HSR čerpání doprovodná činnost ke 
dni 31. 12. 2020. 
P. Šmíd, zástupce HSRCH vznesl dotaz, jak bude řešeno financování okresních hospodářských a sociálních rad, 
neboť HSRCH se potýká s odchodem členů či se snižováním členských příspěvků stávajících členů. Bohužel i 
vzhledem k pandemické situaci se P. Šmíd obává pokračování tohoto trendu. G. Nekolová poděkovala za dotaz a 
uvedla, proběhlo jednání zástupců jednotlivých okresních rad k této problematice a bylo konstatováno, že budou 
s ohledem na pandemickou situaci upraveny činnosti HSR-ÚK, tak aby více reflektovaly aktuální problémy. 
Příspěvky okresních rad budou zachovány beze změny. R. Vonka doplnil, že okresní HSRÚ hospodaří s 
přebytkem, nepotýkají se s odlivem členů, a budou plnit své závazky směrem k HSR-ÚK. Finanční situace je 
v jednotlivých okresních radách odlišná, přesto je třeba brát v potaz ekonomické dopady pandemie. G. Nekolová 
v této souvislosti podotkla, že i HSR-ÚK se dotklo snížení příjmů, a to ze strany Ústeckého kraje. Na Zastupitelstvu 
ÚK byl schválen příspěvek 100.000 Kč oproti plánovaným 400.000 Kč. Nicméně ztráta může být v roce 2021 
pokryta z úspor z předchozích let. V rámci své kompetence o úpravě rozpočtu na rok 2021 rozhodne Předsednictvo 
HSR-ÚK. Vzhledem k situaci okresních hospodářských a sociálních rad a pokračující pandemie není cílem 
zvyšovat členské příspěvku ostatním členům, Zároveň požádala pana hejtmana, aby při plánované revizi rozpočtu 
Ústeckého kraje byl příspěvek HSR-ÚK navýšen a činnost tripartity tak nebyla většinově financována na vrub 
regionálních partnerů. Současně ujistila, že i přes snížení příjmů pro HSR-ÚK není nutné omezovat běžnou činnost. 
J. Schiller odvětil, že si uvědomuje špatnou finanční situaci na mnoha místech v regionech. ÚK čeká na 
kompenzační prostředky ze státního rozpočtu, nicméně momentálně se snaží zachovat především chod činností, 
které jsou přímou povinností kraje. Dalšími možnostmi se bude zabývat po zmíněném obdržení kompenzací. 
G. Nekolová doplnila, že HSRCH požádala o odklad doplatku členského příspěvku za rok 2020 ve výši 30.000 Kč 
do 30. 04. 2021 a tuto možnost odsouhlasila Finanční komise. 
 
Usnesení: 4/S/21 Informace o hospodaření HSR-ÚK 
Sněm HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí informaci o vývoji hospodaření HSR-ÚK k 31. 12. 2020 za běžnou i doprovodnou 
činnost, 

II. schvaluje hospodaření HSR-ÚK v roce 2020 s přebytkem 22.079 Kč, 
III. schvaluje, že přebytek nebude převeden na spořicí účet, ale bude využit na předfinancování 

činnosti HSR-ÚK v roce 2021, 
IV. schvaluje odložení doplatku členského příspěvku HSRCH ve výši 30.000 Kč do data 30. 4. 2021, 
V. pověřuje Předsednictvo kontrolou úhrady doplatku členského příspěvku HSRCH ve stanoveném 

termínu. 
 
Hlasování: 23 pro    0 proti     1 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno       

                                                  

K BODU 6: Priority HSR-ÚK  
Podklady byly předem zaslány elektronicky. G. Nekolová představila stručnou prezentaci o činnosti v roce 2020 a 
představila návrh priorit na rok 2021 projednaný na úrovni Předsednictva HSR-ÚK, viz P3 – Prezentace priority 
HSR-ÚK 20_21. Následně otevřela diskuzi k problematice priorit HSR-ÚK.  
 

L. Mejstříková vznesla dotaz, jak je realizováno plnění priority „Přenos informací z Národního týmu programu 
RE:START Ministerstva pro místní rozvoj na členy krajské tripartity, včetně členů okresních tripartit. A účast na 
relevantních jednáních.“ G. Nekolová odpověděla, že zástupci NVT RE:START jsou pravidelně zváni na jednání 
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HSR-ÚK, kde předkládají aktuální informace o Strategii RE:START i připravovaném Plánu spravedlivé územní 
transformace. L. Mejstříkovou zajímalo taktéž naplňování priority „Připomínkování vznikajících nástrojů podpory 
Fond spravedlivé transformace, Modernizační fond atd.“ G. Nekolová odvětila, že zástupci HSR-ÚK se účastní 
různých pracovních skupin ITI ÚCHa, RSK ÚK, Paktu zaměstnanosti apod. nebo jsou účastni na jednání platforem 
na centrální úrovni. Dále vznášejí připomínky v rámci přípravy nástrojů a programů pro nové programové období.  
 

J. Aster negativně zhodnotil nedostatečné vyrovnávání regionálních disparit z úrovně státu. Vyjádřil obavu, že 
z důvodu přednostního řešení dekarbonizace regionu, bude poněkud opomenuto na vyrovnávání rozdílů úrovní 
mezi regiony a mnohdy i jednotlivými oblastmi uvnitř regionu. Je důležité nezapomenout realizovat standardní 
kohezní politiku. G. Nekolová poděkovala za připomínku a uvedla, že tato oblast je zohledněna v rámci priority 
„Snižování vnitroregionálních disparit“, v opatření „Zohledňování specifik jednotlivých okresů a mikroregionů při 
definování a realizaci rozvojových opatření, zohledňování potřeb periferních oblastí a podněcování rozvoje 
venkova“, v aktivitě „Prosazování změn rozpočtových určení daní ve prospěch krajů, měst a obcí pro strukturálně 
postižené kraje.“ Pokud je tato formulace nedostatečná, poprosila G. Nekolová J. Astera o doplnění či úpravu.  
 

M. Ctiborová se vyjádřila k problematice podpory zaměstnanců ohrožených ztrátou zaměstnání z důvodu 
rozhodnutí vlády o odklonu od uhlí, specificky horníků a energetiků, ale i dalších. M. Ctiborová komunikuje 
s ministryní práce a sociálních věcí, která taktéž vnímá potřebu více akcentovat tuto oblast. Doporučila tyto činnosti 
v rámci naplňování priorit více provázat s MPSV. G. Nekolová poděkovala za podnět a přislíbila doplnění do priorit.  
 

L. Mejstříková k prioritě „Propagace podnikatelských a investičních příležitostí, především na Podnikatelském fóru. 
Podpora programů a výzev zaměřených na technologický rozvoj firem a inovace, které rozvíjejí přidanou hodnotu 
firem a jejich konkurenceschopnost.“ uvedla, že Ústecký kraj mnoho těchto činností realizuje prostřednictvím svých 
odborů, Krajské rady pro konkurenceschopnost či Inovačního centra Ústeckého kraje. G. Nekolová jménem 
ostatních členů HSR-ÚK ocenila tyto činnosti kraje a doplnila, že HSR-ÚK má za cíl podporovat jeho aktivity a 
spolupracovat. Nesupluje činnosti kraje, ale vytváří prostor pro další přenos informací a v rámci spolupráce přispívá 
k dalšímu rozšiřování aktivit.  
 

L. Forman se vyjádřil k problematice nedostatečné výše příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením. O řešení tohoto problému požádal pana hejtmana. J. Schiller přislíbil prostudování situace a součinnost 
při řešení. Požádal o zaslání již proběhlé komunikace směrem k MPSV, poslancům a senátorům. G. Nekolová 
uvedla, že po doplnění aktuálních informací z počátku roku 2021 L. Formanem, zašle sekretariát HSR-ÚK všechny 
materiály panu hejtmanovi.  
 

Všechny připomínky k prioritám HSR-ÚK z jednání i následné elektronické korespondence byly zohledněny – 
v dokumentu „P6 – Návrh priorit HSR-ÚK na rok 2021“ formou revizí. 
Plné verze dokumentů k problematice priorit jsou taktéž přiloženy k tomuto usnesení P4 – Naplňování priorit v roce 
2020, P5 – Návrh vypořádání připomínek členů k prioritám na rok 2021, P6 – Návrh priorit HSR-ÚK na rok 2021. 
 
Usnesení: 5/S/21 Priority HSR-ÚK  
Sněm HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí plnění priorit HSR-ÚK za rok 2020, 
II. bere na vědomí vypořádání připomínek členů k návrhu priorit HSR-ÚK pro rok 2021, 
III. schvaluje priority HSR-ÚK na rok 2021 v předloženém znění. 

Hlasování: 24  pro    0 proti     0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno       
 

 
K BODU 7: Transformace regionu 
M. Soukup, vedoucí oddělení Strategie RE:START MMR, odprezentoval informace ke strategii RE:START a 
přípravě Fondu spravedlivé transformace. Viz prezentace P7_MMR_RESTART_FST. 
J. Schiller se dotázal M. Soukupa, zdali bude vytvořena komise, jež určí, které zamýšlené projekty má smysl dále 
připravovat a následně realizovat, aby byly podpořitelné a přinesly kýžený efekt. M. Soukup uvedl, že je 
připravována metodika ve spolupráci s regiony právě pro tuto oblast. V současné chvíli však ještě nejsou známy 
zcela konkrétní podmínky z úrovně Evropské komise, všechno je ve fázi rozpracovanosti. J. Schiller uvedl, že bude 
jednat s paní ministryní pro místní rozvoj, kde taktéž vznese tento požadavek, neboť chce znát, které z projektů 

http://www.hsr-uk.cz/
http://www.csrportal.cz/


IČO: 26530929                 tel.: 476 206 859 

banka: ČSOB, a.s. Most                   email: sekretariat@hsr-uk.cz 

č.ú. 190477730/0300            web: www.hsr-uk.cz, www.csrportal.cz            

 

 

budou podpořitelné, a těm se chce věnovat. M. Soukup vyjádřil pochopení a doplnil, že řídícím orgánem 
Operačního programu Spravedlivá transformace, je MŽP. Je důležité jednat tedy i s ministrem pro životní prostředí. 
J. Schiller uvedl, že s panem minstrem Brabcem již jednal. A poprosil M. Soukupa, aby metodika byla co nejvíce 
detailní a reflektovala i otázku velkých podniků. F. Jochman doplnil, že transformaci nemají realizovat výhradně 
MSP. Cílem je podpora celkové ekonomiky, nicméně vlivem dekarbonizace dojde k ekonomickému propadu, 
podpora MSP v podstatě v jakékoliv oblasti s vyšší přidanou hodnotou, pak může částečně přispět k vyplnění této 
mezery. J. Schiller plně souhlasil s F. Jochmanem, znovu však apeloval na přípravu takových projektů, které 
přispějí k rozvoji ekonomiky, a zdůraznil, že firmy i ostatní žadatelé potřebují co nejdříve znát pravidla programů.  
J. Aster vznesl dotaz k rozpočtovému určení daní, neboť Ústecký kraj získal za poslední roky o 12 miliard Kč méně, 
než by měl dostat v rámci koheze. A to i přes realizaci Strategie RE:START, která přináší další finanční prostředky 
do regionu, což ocenil. Dále zmínil, že problémy na komunální úrovni jsou tak rozdílné, že je nelze napasovat do 
jednoho programu. Dal na zvážení, zdali by nebylo možné do strukturálně postižených regionů uvažovat o 
výraznější podpoře např. na úrovni měst a obcí. F. Jochman informoval, že s J. Asterem v rámci KHK ÚK počítali, 
o kolik přichází náš kraj tím, že nedostáváme průměr na občana daňové výtěžnosti. Ústecký kraj se pohybuje pod 
tímto průměrem. Požádal pana hejtmana a G. Nekolovou, aby byla tato problematika řešena. Doplnil, že nejde o 
peníze navíc, ale o průměr daňové výtěžnosti v ČR. G. Nekolová poděkovala za informace a uvedla, že tuto 
problematiku má HSR-ÚK zanesenou v prioritách a bude jí tedy v tomto roce věnována pozornost ze strany 
Předsednictva. Poděkovala všem diskutujícím za zajímavé podněty.  
 
Usnesení: 6/S/21 Transformace regionu 
Sněm HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí informaci k problematice transformace regionu, 

II. žádá hejtmana o zařazení zástupců HSR-ÚK do Pracovní skupiny „Uhelná platforma Ústeckého 

kraje“.  

Hlasování: 24  pro    0 proti     0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno             

                                         

K BODU 8: Informace o činnosti platforem při HSR-ÚK 
G. Nekolová uvedla, že o platformách informovala již u bodu 6. Priority HSR-ÚK. K tomuto zápisu jsou přiloženy 
zápisy z jednotlivých jednání.  
Výzkumně-vzdělávací platforma: 

- Jednání dne 21. 10. 2020 – zápis viz P8 - Zápis_jednani_VVP_21.10.2020. 
Vodíková platforma: 

- Jednání dne 22. 2. 2020 – zápis viz P9 - Zápis_z_jednani_Vodikove_platformy_2020_02_20. 
- Jednání dne 30. 7. 2020 – zápis viz P10 - Zápis_z_jednani_Vodikove_platformy_2020_07_30. 
- Pracovní jednání k ověření absorpční kapacity v oblasti mobility 29. 9. 2020 – zápis viz P11 - Zápis 

z pracovního jednaní ověření vodíkové mobility 29_9_2020. 
- Jednání dne 15. 1. 2021 – zápis viz P12 - Zápis_6.jednání_Vodikové_platformy - 15_6_2021. 
- V současné době realizována dotazníková šetření na ověření vodíkové kapacity v oblasti mobility 

v Ústeckém kraji. 
Platforma průmyslníků: 

- Jednání dne 6. 11. 2020, jednání dne 18. 12. 2020 – více informací viz P13 - Unesení Ustavení 
Platformy průmyslníků ÚK 

 
Usnesení: 7/S/21 Informace o činnosti platforem při HSR-ÚK 
Sněm HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí informaci o aktivitách Výzkumně-vzdělávací platformy, 

II. bere na vědomí informaci o aktivitách Vodíkové platformy, 

III. bere na vědomí informaci o aktivitách Platformy průmyslníků. 

Hlasování: 24  pro    0 proti     0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno     

http://www.hsr-uk.cz/
http://www.csrportal.cz/
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K BODU 9: Informace o harmonogramu akcí HSR-ÚK 
G. Nekolová uvedla, že vzhledem k faktu, že noví zástupci kraje byli do orgánů HSR-ÚK stanoveni v minulém 
týdnu, budou s nimi projednány časové možnosti pro realizaci jednání a akcí HSR-ÚK tak, aby se mohli účastnit. 
Následně bude harmonogram vytvořen a projednán Předsednictvem HSR-ÚK. 
 
Usnesení: 8/S/21 Informace o harmonogramu akcí HSR-ÚK 
Sněm HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí informaci k harmonogramu akcí HSR-ÚK 
 
Hlasování: 24  pro    0 proti     0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno     

 
K BODU 10: Různé 
G. Nekolová otevřela bod Různé a vyzvala účastníky Sněmu k jejich vstupům.  
M. Ctiborová otevřela otázku složení Pracovní skupiny „Uhelná platforma ÚK“, neboť dle jejího názoru zde nejsou 
dostatečně akcentováni zástupci zaměstnanců z uhelného a energetického průmyslu. L. Mejstříková znovu uvedla, 
že složení pracovní skupiny je uzavřeno, ale není problém zapojit se v rolích hostů. G. Nekolová poděkovala za 
tuto možnost a slíbila, že z úrovně sekretariátu bude zaslána oficiální žádost se jmenným seznamem hostů 
(G. Nekolová - předsedkyně HSR-ÚK, H. Veverková – oblast 15/18 miliard, M. Ctiborová – zástupce zaměstnanců-
energetiků, J. Slunečko – zástupce zaměstnanců-horníků). 
Z. Linhart se vrátil k otázce nedostatečné podpory nejchudších regionů (informoval o tom již na Zastupitelstvu ÚK). 
Z úrovně Evropské komise byla vydána pravidla pro podporu chudých regionů ve dvou rovinách – nižší míra 
spolufinancování a stanovený objem peněz, který je určen právě pro tyto chudé regiony. Vláda ČR bohužel zvolila 
přístup, který kohezi fakticky nepodporuje. Vyšší spolufinancování ostatním krajů dorovná ze státního rozpočtu a 
v případě alokací určených pro chudé regiony, byly jako chudé definovány i jiné oblasti, které nevykazují takové 
problémy, jako má Ústecký kraj. To znamená, že na daný objem peněz je momentálně více příjemců. Z. Linhart 
apeloval, aby Ústecký kraj zaujal nesouhlasné stanovisko a komunikoval ho vládě. G. Nekolová poděkovala za 
podnět a slíbila, že následně projedná s Ústeckým krajem postup a forma apelu na vládu bude předložena 
Předsednictvu k projednání. 
 
Písemné doplnění nad rámec řečeného zaslal L. Trojna, a to v tomto znění: Novým ředitelem Krajského úřadu 
Ústeckého kraje se stal JUDr. Jiří Holub. JUDr. Jiří Holub se narodil v Pacově v okrese Pelhřimov, vystudoval 
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a po celý svůj profesní život pracoval na různých vedoucích místech 
v orgánech státní správy, v nichž získal potřebnou manažerskou zkušenost. Naposledy vedl v pozici ředitele 
Krajský úřad Středočeského kraje. 
 
Závěr 
G. Nekolová poděkovala všem za účast, hojnou diskuzi. Připomněla, že v následujících dnech bude rozeslán zápis 
spolu s podklady pro Per Rollam hlasování uvedených usnesení a ukončila jednání.  
 

 
 
Zapsala: Edita Kovaříková, 15. 2. 2021 v Mostě  
Ověřila: Bc. Gabriela Nekolová, 15. 2. 2021 v Mostě 
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