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434 37 Most, Budovatelů 2532 

 

U S N E S E N Í  
z 91. řádného jednání  

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

 
dne 19.6.2018 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     příloha č.1 

předkládá E. Kovaříková, tajemnice HSR-ÚK       
 

2. Aktuální informace k programu RE:START, Konference restrukturalizace, Platforma pro 
transformaci uhelných regionů      
předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK  
 

3. Plán aktivit na 2. pololetí roku 2018      příloha č.2 
  
předkládá G. Nekolová, HSR-ÚK  
 

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

5. Shrnutí Podnikatelského fóra Ústeckého kraje      
předkládá E. Kovaříková, tajemnice HSR-ÚK       
 

6. Informace o aktuálním stavu Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost 
předkládá E. Kovaříková, tajemnice HSR-ÚK      
 

7. Informace z jednotlivých okresních hospodářských a sociálních rad    
  
předkládají zástupci okresních hospodářských a sociálních rad 
     

8. Různé  
 
 

Závěr 
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ZAHÁJENÍ 
 
Jednání zahájila předsedkyně HSR-ÚK Gabriela Nekolová a přivítala přítomné. Konstatovala, že na jednání je přítomno 16 
členů Předsednictva a další 1 delegát s plnou mocí, zastoupeny však nejsou všechny tripartitní složky. Bohužel z důvodu 
návštěvy pana prezidenta v Ústeckém kraji nejsou přítomni zástupci kraje. Předsednictvo tedy není usnášeníschopné. 
Většina bodů programu je předkládána pro informaci, v případě potřeby bude doplněno hlasování formou per rollam.  
 
 
K BODU 1: Kontrola plnění usnesení 
E. Kovaříková informovala, že všechna usnesení HSR-ÚK z předchozích jednání, která jsou vedena ve sledování.   
 

  
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). 

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. 

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. 

 
Úkol trvá. Více informací na jednání Předsednictva. K bodu II. byl ministryni financí zaslán dopis viz příloha. K 31.7. bez reakce. Aktuálně 
probíhají k tématu 18ti miliard další jednání. 

 
 
 
Usnesení 11/P/18: Informace o pořádání akcí v jednotlivých hospodářských a sociálních radách   
Předsednictvo HSR-ÚK 

I. vzalo na vědomí informaci o pořádání akcí v jednotlivých hospodářských a sociálních radách 

II. apeluje na Ústecký kraj, aby podpořil vytvoření specializované atraktivní kvalitní špičkově vybavené střední 

školy v Děčíně v souladu s potřebami trhu práce, a to v rámci integrace technických zaměřených středních 

škol. 

Úkol splněn. Ve spolupráci s J. Asterem připraven dopis pro hejtmana Ústeckého kraje. Krajský úřad Ústeckého kraje nám sdělil reakci 
pana hejtmana dne 3.7.12018, viz příloha.  
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Usnesení 12/P/18: Návrh společných témat k jednání s okolními krajskými tripartitami  
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí návrh společných témat k jednání s okolními tripartitami  

II. schválilo složení delegace na jednání tripartity Libereckého kraje v měsíci červnu, a to v tomto složení: 

• Gabriela Nekolová 

• Miroslav Andrt 

• Radek Vonka 

• Jiří Aster 

Úkol splněn. Zahájeno jednání s tripartitou Libereckého kraje, nahlášeno složení delegace. Termín setkání stanoven na 17. 9.2018 od 
15:00 hodin v Liberci.  
 
 

Usnesení 13/P/18: Prezentace projektu 22% ROVNOSTI s tématem rovnosti odměňování žen a mužů   
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

III. vzalo na vědomí informaci o projektu 22% ROVNOSTI s tématem rovnosti odměňování žen a mužů 

 
 
Usnesení 14/P/18: Kontrola plnění usnesení  
Předsednictvo HSR-ÚK  
 

I. vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení v plném znění 
 
Přítomní členové Předsednictva vzali na vědomí. 

 
 
 

K BODU 2: Aktuální informace k programu RE:START, Konferenci restrukturalizace, Platformě pro 
transformaci uhelných regionů  
G. Nekolová přednesla aktuální stav naplňování programu RE:START, zprávu o Konferenci restrukturalizace a Platformě 
pro transformaci uhelných regionů, která byla založena Evropskou komisí v prosinci loňského roku. Díky programu 
RE:START se Česká republika stala pilotní zemí Platformy. 2. Akční plán je odevzdán pro projednání vládou. Jeho výsledná 
podoba byla potvrzena na Konferenci restrukturalizace, která se konala 7.6.2018. V současné době jsou připravovány 
podklady pro další jednání Platformy pro transformaci uhelných regionů v Bruselu ve dnech 12. – 13.6.2018. 
 
Pozn. následně byl o průběhu všech dalších jednání informován Výkonný výbor HSR-ÚK, souhrnná zpráva Předsednictvu 
bude předložena na jeho zářijovém jednání. 
 
 

Usnesení 15/P/18:  Aktuální informace k programu RE:START, Konferenci restrukturalizace, Platformě pro 
transformaci uhelných regionů 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí aktuální informaci k programu RE:START, Konferenci restrukturalizace, Platformě 

pro transformaci uhelných regionů  

 
Přítomní členové Předsednictva vzali na vědomí. 
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K BODU 3: Plán aktivit na 2 pololetí roku 2018 
G. Nekolová předložila plán aktivit na druhé pololetí roku 2018. Vyjma pravidelných jednání Výkonného výboru a 
Předsednictva hovořila také o Slavnostním vyhlášení výsledků Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost. 
Dalším důležitým jednáním plánovaným na podzim je setkání členů Platformy „Voda v Ústeckém kraji“. Na doporučení 
P. Lence bude toto jednání naplánováno na konec října 2018.  Samozřejmě je počítáno taktéž s realizací dalšího ročníku 
Sociálního fóra, kde bude otevřena určitě problematika bezpečnosti. 
 
 

Usnesení 16/P/18: Plán aktivit na 2. pololetí roku 2018   
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí informaci o plánu aktivit HSR-ÚK na 2. pololetí roku 2018 viz příloha. 
 
Přítomní členové Předsednictva vzali na vědomí. 

 
 
 
K BODU 4:  Informace ke stavu čerpání rozpočtu HSR-ÚK  
G. Nekolová přednesla informaci o čerpání HSR-ÚK v běžné i doprovodné činnosti (viz přílohy). Průběžný výsledek 
hospodaření HSR-ÚK je prozatím v kladných číslech a očekáváme tento výsledek i v závěru roku 2018. Největší úspora je 
mzdových nákladech, a to zejména z důvodu kompenzace těchto nákladů z projektové činnosti. 
 

Usnesení 17/P/18: Informace ke stavu čerpání rozpočtu HSR-ÚK 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí informaci o stavu čerpání rozpočtu v běžné i doprovodné činnosti HSR-ÚK  

ke dni 18. 6. 2018 

 
 

Přítomní členové Předsednictva vzali na vědomí. 

 
 
K BODU 5: Shrnutí 4. ročníku Podnikatelského fóra Ústeckého kraje 
E. Kovaříková shrnula Podnikatelské fórum Ústeckého kraje, které se neslo v tématu průmysl 4.0, REGION 4.0 a proběhlo 
ve dnech 4. a 5. června 2018 v Ústí nad Labem. Zároveň poděkovala všem partnerům a vystupujícím, kteří se na realizaci 
Podnikatelského fóra podíleli. Dále informovala o velmi pozitivní zpětné vazbě k výběru zajímavosti témat, organizačnímu 
zajištění a doprovodnému programu. Celou akci jako vždy shrne speciální vydání časopisu Téma. Fotografie a přednášky 
jsou také dostupné na portálu www.forumusteckykraj.cz/podnikatelske.  
 

Usnesení 18/P/18: Shrnutí Podnikatelského fóra Ústeckého kraje 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí shrnutí 4. ročníku Podnikatelského fóra Ústeckého kraje 

 
 

Přítomní členové Předsednictva vzali na vědomí. 

 
 
K BODU 6: Informace o vyhlášení Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost  
E. Kovaříková sdělila informaci o průběhu Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost, počet dosud přihlášených 
subjektů. Nicméně soutěž končí zítra (tedy 20.6.2018), očekáváme další přihlášky. Znovu apelovala na všechny přítomné, 
jestli mají ve svém okolí nějakou organizaci, která si zaslouží ocenit, aby je znovu oslovili a pobídli k přihlášení. 
 
Pozn. do soutěže se přihlásilo 43 subjektů z řad podnikatelských sféry, obcí a veřejného sektoru 
 

http://www.forumusteckykraj.cz/podnikatelske
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Usnesení 19/P/18:  Informace o aktuálním stavu Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí informaci o aktuálním stavu Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost   

 
Přítomní členové Předsednictva vzali na vědomí. 

 
 
K BODU 7: Informace o pořádání akcí v jednotlivých hospodářských a sociálních radách  
G. Nekolová informovala o plánovaném každoročním setkání RHSD ČR s krajskými tripartitami ve druhé polovině roku 
2018. Naším úkolem je vytipovat dvě pro nás důležitá témata. Po diskuzi bylo navrhnuta následující témata: 

- Problematika Sociálního bydlení; 
- Problematika Odpadového hospodářství. 

 
J. Aster sdělil informaci, že na jednání Předsednictva HSRD byl zvolen nový předseda a místopředseda. Novým předsedou 
HSRD se stal pan Tomáš Kohoutek (poslanec ANO) a místopředsedou pan Zbyněk Linhart (senátor TOP09). 
 
I. Perna informoval, že na podzim 2018 bude realizována akce Techdays v Litoměřicích. Vzdělávání je pro HSRLtm klíčové, 
budou se tomuto tématu věnovat na dalším jednání Předsednictva. Dále pak se budou projednávat také dopravní situaci 
na Litoměřicku. 
G. Nekolová navrhla pozvat ministra školství do Ústeckého kraje, připravit pro něj celodenní program, ukázat mu situaci ve 
vybraných okresech a nastínit mu enormní potřebu řešení problematiky adekvátního reagování systému školství na potřeby 
trhu práce. Možnost pozvat jej v termínu 18. 9. 2018, na jednání Předsednictva HSR-ÚK. Pokud by nemohl, najít jiný vhodný 
termín. 
 
M. Andrt předal informaci o vzniku a realizaci Komise SMART regionu Ústeckého kraje. Ústecký kraj zřídil nově komisi 
Smart region, která je zaměřena na rozvoj konceptu SMART, která se zaměřuje na několik oblastí, např. školství, energetiku, 
sociální problematiku, rozvoj měst a obcí. M. Andrt je předsedou této komise, členem je také G. Nekolová. Má-li někdo z řad 
členů HSR-ÚK zájem se zapojit do činnosti této platformy, je třeba oslavit přímo pana předsedu. 

 
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  

 
Přítomní členové Předsednictva vzali na vědomí. 

 
K BODU 8: Různé  
Apel na pana senátora Linharta k problematice RE:STARTu 
G. Nekolová otevřela problematiku týkající se vystupování pana senátora Z. Linharta s kritikou programu RE:START a 
přednesla stanovisko Výkonného výboru HSR-ÚK. Výkonný výbor na svém jednání konstatoval, že  kritika se v mnoha 
ohledech nezakládá na pravdivých a přesných údajích a zejména její forma je nekonstruktivní. Bohužel je rozesílána na 
mnoho adresátů, z řad poslanců, senátorů, starostů, členů HSR-ÚK a dalších a zbytečně namísto sjednocení regionu 
vyvolává zbytečné třecí plochy a nesoulad. Přitom pan senátor je pravidelně zván na všechna jednání HSR-ÚK, zástupců 
Parlamentu a další příležitosti, kde může svůj postoj vyjádřit a je možné o něm diskutovat, tuto možnost však pan senátor 
nevyužívá. Na Výkonném výboru byla G. Nekolová požádána předsedy okresních hospodářských a sociálních rad, aby tuto 
situaci řešila a hájila postoj HSR-ÚK a Úřadu zmocněnce vlády. K této problematice proběhla hojná diskuze. Předsednictvo 
HSR-ÚK konstatovalo, že je důležité v regionu držet při sobě a vystupovat jednotně. RE:START je ve svém počátku a je 
dobré počkat, až se usadí a nastaví se všechny procesy. Následně poté diskutovat o případných změnách. Ve smyslu výše 
uvedené bylo navrženo usnesení. 
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Usnesení 21/P/18: Apel na pana senátora Linharta k problematice RE:STARTu  
 
Předsednictvo HSR-ÚK  

I. apeluje na pana senátora Ing. Zbyňka Linharta, aby při hodnocení implementace programu RE:START 
nepoužíval subjektivně zabarvená stanoviska nepodložená dostatečnými údaji a současně jej vyzývá ke 
konstruktivnímu zapojení do veřejných projednávání a celkové přípravy i implementace programu RE:START 
a v tomto směru mu nabízí plnou součinnost. 

 
Členové Předsednictva hlasují o tomto Usnesení per rollam 
 

 
 
 
Řešení problematiky bezpečnosti na Mostecku 
Problematika bezpečnosti na Mostecku a rozšiřování dětských gangů na Mostecku, která byla řešena na Předsednictvu 
HSRM, byl odeslán dopis panu hejtmanovi, aby se tímto tématem zabývala Bezpečnostní rada Ústeckého kraje (viz příloha). 
Ta tak učinila a zpětná vazba je následující viz příloha – Usnesení Bezpečnostní rady. Nicméně reakce ve smyslu, tato 
problematika se týká celého Ústeckého kraje je pro HSR-ÚK nedostatečná. HSR-ÚK bude dále apelovat na Ústecký kraj, 
aby tuto situaci řešila, např. zvýšenou prevencí či dalšími kroky. Tato problematika bude otevřena na dalším jednání 
Předsednictva HSR-ÚK, až budou přítomni zástupci Ústeckého kraje 
 

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. 

 
Přítomní členové Předsednictva vzali na vědomí. 

 
 
Zapsala: Edita Kovaříková, 19.6.2018 v Mostě 
Ověřili: Gabriela Nekolová, DiS, 19.6..2018 v Mostě 

 
 
 
 

 

 


