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434 37 Most, Budovatelů 2532 

 

U S N E S E N Í  
z 94. řádného společného jednání  

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

dne 21.2.2019 v Mostě od 13:00 hod.   
 

Přítomni: dle prezenční listiny (originál, včetně plných mocí, uložen na sekretariátu HSR-ÚK) 

 
Program jednání: 
  
Zahájení a úvodní slovo 
Gabriela Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 
 

Předsednictvo 
1. Procedurální otázky 

předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 

2. Kontrola plnění usnesení Předsednictva     příloha č.1 
předkládá E. Kovaříková, tajemnice HSR-ÚK       

3. Schválení programu Sněmu HSR-ÚK      příloha č.2 
předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 

4. Harmonogram jednání na rok 2019      příloha č.3 
předkládá E. Kovaříková, tajemnice HSR-ÚK 
 

 

Sněm 
1. Procedurální otázky 

předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 

2. Kontrola plnění usnesení Sněmu      příloha č.4 
předkládá E. Kovaříková, tajemnice HSR-ÚK   

3. Informace o hospodaření HSR-ÚK za rok 2018    příloha č. 5, 6 
předkládá M. Fraško, předseda finanční komise 

4. Priority HSR-ÚK       
předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 
- Naplňování priorit HSR-ÚK v roce 2018     příloha č. 7 
- Návrh priorit HSR-ÚK na rok 2019      příloha č. 8 

5. Aktuální informace k programu RE:START     příloha č. 9  
předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK        

6. Informace k 15 prioritám pro řešení sociálního vyloučení a chudoby  příloha č. 10 
předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK        

7. Aktuální informace k Plavebnímu stupni v Děčíně    příloha č. 11 
předkládá J. Aster, gestor pro dopravu        

8. Různé                             
Závěr 
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PŘEDSEDNICTVO 
 
Jednání zahájila předsedkyně HSR-ÚK Gabriela Nekolová a přivítala všechny přítomné.  
 

K BODU 1: Procedurální otázky 
G. Nekolová konstatovala, že na jednání je přítomno 16 členů Předsednictva a 3 další delegáti s plnými mocemi, zastoupeny 
jsou všechny tripartitní složky. Předsednictvo je usnášeníschopné. Dále přednesla program jednání Předsednictva.  
 
Usnesení 1/P/19: Procedurální otázky  
Předsednictvo HSR-ÚK 

I. schvaluje program jednání v těchto bodech: 
    1. Procedurální otázky 
 2. Kontrola plnění usnesení Předsednictva    

3. Schválení programu Sněmu HSR-ÚK 
 4. Harmonogram jednání na rok 2019 
 

Hlasování:   pro  19    proti   0    zdržel se  0 
Program jednání byl schválen 

 
K BODU 2: Kontrola plnění usnesení 
E. Kovaříková  přednesla přehled usnesení Předsednictva HSR-ÚK, která byla ve sledování a jejich aktuální status.  
 
 

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). 
Plněno průběžně. 

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. Plněno průběžně. 
 
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 
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Ministr školství, mládeže a tělovýchovy měl navštívit Ústecký kraj dne 24. 1. 2019. Bohužel kvůli 
neodkladným záležitostem v jeho programu bylo toto jednání zrušeno. Jsme nadále v komunikaci s jeho 
sekretariátem kvůli novému termínu možného výjezdu pana ministra do našeho 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. 

Bylo řešeno v rámci programu 93. Předsednictva, které proběhlo 4.12.2018 v Mostě. 

Úkol trvá. 

Doplňující informace z minulého jednání Předsednictva: V. Vozka podal informaci, že zaslané vyjádření 
města Mostu je stále aktuální, ale daná problematika z oblasti kriminality dětí a mládeže je daleko 
komplexnější. Při vyhodnocování situace na Mostecku chce město Most i HSRM vyčkat na výsledky 
z této oblasti od Policie ČR za celý rok 2018. Tyto výsledky budou k dispozici na konci měsíce února 
2019. V současné době doporučuje vzít dané materiály na vědomí. Po vyhodnocení roku 2018 a všech 
statistikách Policie ČR přijmout návrhy opatření. Tato opatření je třeba realizovat v souladu s 15 
prioritami pro řešení sociálního vyloučení a chudoby. G. Nekolová na dnešním jednání Předsednictva a 
Sněmu tuto informaci doplnila o skutečnost, že je výše uvedená analýza Policie ČR již k dispozici. 
Problematika bezpečnosti na Mostecku je srovnatelná s jinými částmi ČR. Tomuto tématu bude věnován 
prostor v rámci bodu 6. Informace k 15 prioritám pro řešení sociálního vyloučení a chudoby. Pokud by 
nezbýval časový prostor, bude toto téma řešeno na příštím jednání Předsednictva. 
 

Usnesení 32/P/18 Hospodaření  
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí informaci o hospodaření HSR-ÚK. Výsledek hospodaření se předpokládá 
      s přebytkem cca 230.000 Kč a bude předložen na únorovém jednání Předsednictva. 
II. schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019 
III. schvaluje návrh finančního řádu pro rok 2019 

Bude řešeno na dnešním jednání Sněmu HSR-ÚK. 
 
Usnesení 33/P/18: Priority HSR-ÚK – plnění v roce 2018, návrh priorit na rok 2019 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí informaci o plnění priorit v roce 2018 
II. ukládá jednotlivým okresním hospodářským a sociálním radám poslat návrhy priorit, 

včetně návrhu jejich plnění pro rok 2019 do 31. 1. 2019 
Bude řešeno na dnešním jednání Sněmu HSR-ÚK. 
 

 

 
 
Usnesení 2/P/19: Kontrola plnění usnesení  
Předsednictvo HSR-ÚK 

I. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ve výše uvedeném znění  
 
 
Hlasování:   pro  19    proti   0    zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno 
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K BODU 3: Návrh programu Sněmu HSR-ÚK 
G. Nekolová seznámila zúčastněné s návrhem programu jednání Sněmu HSR-ÚK, poprosila o změnu pořadí jednotlivých 
bodů, a to v následujícím znění (předsazení bodu k programu RE:START a k Aktuálnímu stavu Plavebního stupně v 
Děčíně: 

1. Procedurální otázky 
2. Kontrola plnění usnesení Sněmu       
3. Informace o hospodaření HSR-ÚK za rok 2018 
4. Aktuální informace k programu RE:START 
5. Aktuální informace k Plavebnímu stupni v Děčíně   
6. Priority HSR-ÚK 

- Naplňování priorit HSR-ÚK v roce 2018      
- Návrh priorit HSR-ÚK na rok 2019       

7. Informace k 15 prioritám pro řešení sociálního vyloučení a chudoby    
8. Různé                           

 
Usnesení 3/P/19: Program Sněmu HSR-ÚK  
Předsednictvo HSR-ÚK 

I.    rozhoduje o společném jednání 94. Předsednictva a Sněmu 
      II.           schvaluje program jednání Sněmu v upraveném pořadí (viz výše) 

 
Hlasování:   pro  19    proti   0    zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno 
 

 
K BODU 4: Harmonogram jednání na rok 2019 
G. Nekolová seznámila zúčastněné s harmonogramem jednání na rok 2019, který byl zaslán elektronicky s předstihem. 
V současné době jsou všechna jednání HSR-ÚK přesunuta na čtvrteční den. V minulosti se jednalo o úterý. Tato změna je 
provedena s ohledem na působení G. Nekolové na Ministerstvu pro místní rozvoj, jakožto národní manažerky pro program 
RE:START s cílem, aby bylo možno tyto dvě její pozice (předsedkyně tripartity a manažerky pro program RE:START) 
efektivně vykonávat. 

 
Usnesení 4/P/19: Harmonogram jednání na rok 2019  
Předsednictvo HSR-ÚK 

I. schvaluje harmonogram jednání HSR-ÚK na rok 2019 v navrhovaném znění (příloha 1 tohoto Usnesení) 

 
Hlasování:   pro  19    proti   0    zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno 

 
 

SNĚM 
 
Jednání Sněmu zahájila předsedkyně HSR-ÚK Gabriela Nekolová a přivítala všechny přítomné. Konstatovala, že přítomno 
je 18 členů a 5 delegovaných zástupců s plnými mocemi, zastoupeny jsou všechny tripartitní složky. Sněm je 
usnášeníschopný.  
 

K BODU 1 : Procedurální otázky 
G. Nekolová vyzvala zúčastněné ke schválení programu Sněmu, který již svým usnesením navrhlo Předsednictvo (viz 
Bod 3. jednání Předsednictva). 
 

Usnesení 1/S/19: Schválení programu Sněmu 
Sněm HSR-ÚK 
 

I. schvaluje skrutátora a zapisovatele – Editu Kovaříkovou 
II. schvaluje program jednání Sněmu v těchto bodech: 

1. Procedurální otázky 
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2. Kontrola plnění usnesení Sněmu       
3. Informace o hospodaření HSR-ÚK za rok 2018 
4. Aktuální informace k programu RE:START 
5. Aktuální informace k Plavebnímu stupni v Děčíně   
6. Priority HSR-ÚK 

- Naplňování priorit HSR-ÚK v roce 2018      
- Návrh priorit HSR-ÚK na rok 2019       

7. Informace k 15 prioritám pro řešení sociálního vyloučení a chudoby    
8. Různé                           

 
  Hlasování:    pro   23     proti  0   zdržel se  0 
  Usnesení bylo schváleno    

 

K BODU 2: Kontrola plnění usnesení Sněmu 
E. Kovaříková přednesla přehled usnesení Sněmu, která byla ve sledování a jejich aktuální status.  
K problematice prohrábek k udržení splavnosti vodních cest (vodní cesty jsou splavné části vodních toků) se vyjádřil J. 
Aster, gestor pro dopravu HSR-ÚK. Situace je v současné době vyřešena nedostatečně. Ministr dopravy se dohodl 
s ministrem zemědělství, že do budoucna realizaci investičních aktivit na vodních cestách převede z Ředitelství vodních 
cest na Ministerstvo zemědělství, které provádělo prozatím jen údržbu vodních cest.  Ředitelství vodních cest bude plnit jen 
část jiných úkolů. Svaz průmyslu a dopravy přijal usnesení, že s tímto postupem nesouhlasí. Problém přetrvává s realizací 
jednotlivých výběrových řízení na určité úseky vodních cest, kdy po povodních je dlouhý časový úsek mezi vyhlášením 
výběrového řízení, vybráním zhotovitele a samotné realizace odstranění následků, takže vodní cesty jsou několik měsíců 
paralyzovány. I když je slíbeno, že výběrová řízení budou řešena s větším předstihem, dosud se v tom nic zásadního 
neučinilo. Navíc po vyhlášení EVL na část vodních cest není jasné, jak do toho bude negativně zasahovat AOPK.  Zatím 
se nedaří zavést flexibilní režim údržby jako je tomu na německém Labi, tj. výběr dodavatele na časové období 
dopředu.  Problém nyní ztratil na důležitosti, protože delší období nebyla velká voda. Nicméně v případě vysokých vodních 
stavů hrozí recidiva tohoto problému, tj. dlouhodobá nesplavnost vodních cest z důvodu neodstranění nánosů na vodní 
cestě. 
 

Usnesení 2/S/18: Kontrola plnění usnesení z předcházejících jednání Sněmu 
Sněm HSR-ÚK 

I. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu HSR-ÚK  
II. ukládá G. Nekolové, předsedkyni HSR-ÚK i nadále sledovat situaci týkající se prohrábek 

k udržení vodních toků 
Toto usnesení trvá. Více informací přednese J. Aster na dnešním jednání sněmu.  

 
 

Usnesení 2/S/19: Kontrola plnění usnesení  
Sněm HSR-ÚK 

I. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení v plném znění  
II. ukládá G. Nekolové, předsedkyni HSR-ÚK, a J. Asterovi, gestorovi pro dopravu HSR-ÚK, i nadále sledovat 

situaci týkající se prohrábek k udržení vodních toků 
 
 
Hlasování:    pro   23     proti  0   zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno    

 

 
K BODU 3: Informace o hospodaření HSR-ÚK za rok 2018 
Všem členům Předsednictva a Sněmu byla předem zaslána informace o hospodaření HSR-ÚK za běžnou i doprovodnou 
činnost ke dni 31. 12. 2018. 
M. Fraško, předseda finanční komise HSR-ÚK, přednesl informace o hospodaření HSR-ÚK za rok 2018, a to v běžné i 
doprovodné činnosti. Uvedl skutečnost, že celkový výsledek hospodaření je kladný. Překročení finančních prostředků v 
některých položkách hospodaření je zanedbatelné a je kompenzováno celkově vyššími příjmy. Rozdíl mezi 
předpokládaným výsledkem hospodaření (který byl předložen na jednání Předsednictva 4.12. 2018) a skutečným 
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výsledkem hospodaření je způsobem prozatímním neproplacením závěrečných žádostí o platbu v ukončených projektech 
Transfer a Cesta (ukončení ke konci roku 2018). Žádosti o platbu jsou již schválené. Čekáme na fyzický převod finančních 
prostředků na účet HSR-ÚK. 
G. Nekolová doplnila skutečnost, že přebytek finančních prostředků je využit na pokrytí běžného chodu HSR-ÚK a 
předfinancování projektů než budou zaplaceny členské příspěvky. 
 

Usnesení  3/S/19:  Informace o hospodaření HSR-ÚK za rok 2018 
Sněm HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí informaci o vývoji hospodaření HSR-ÚK k 31.12.2018 za běžnou i doprovodnou činnost 
II. schvaluje hospodaření HSR-ÚK v roce 2018 193.972,77 Kč, celkový objem veškerých finančních 

prostředků na bankovních účtech a v pokladně k 31.12.2018 činil 249.583,79 Kč. 
III. schvaluje, že přebytek nebude převeden na spořicí účet, ale bude využit na předfinancování běžné činnosti 

HSR-ÚK i doprovodných činností, před zaplacením členských příspěvků. 
 
Hlasování:    pro   23   proti  0       zdržel se 0 
Usnesení   bylo schváleno       
 
 
 
 

K BODU 4: Informace k programu RE:START 
G. Nekolová informovala o aktuálním dění v programu RE:START. Všem zúčastněným byly s předstihem zaslány materiály 
k tomuto bodu a následně byly tyto materiály odprezentovány. Jedná se o Prezentaci „Implementace programu RE:START, 
Souhrnný akční plán 2017-2018, Souhrnný akční plán 2017-2018, Přehled aktuálního stavu naplňování akčních plánů, 
Doporučení budoucího obsahu Akčního plánu. Posledním materiálem, který byl zúčastněným zaslán 19.2.2018 byl návrh 
strategických projektů, dopravních priorit a specifických brownfieldů, které mohou získat dotaci na studii budoucího využití. 
V rámci přípravy 3. Akčního plánu hospodářské restrukturalizace má každý kraj předložit 5 strategických projektů, kterými 
bude odůvodněn buď požadavek na vládu na naplnění některého ze stávajících opatření 1. či 2. Akčního plánu, nebo 
předloženo vládě ke schválení opatření nové. Dále má každý region předložit až tři dopravní úseky, na něž se pokusíme 
vyjednat prostředky v rámci SFDI a až tři specifické brownfieldy, které mohou získat dotaci na studii budoucího využití.  
Diskuze: 

- Strategické projekty za HSR-UK ke zvážení: 
o Regenerace specifických brownfieldů - Město Terezín a Areál Východního nádraží Děčín  
o Geotermální energie a její využití v Litoměřicích 
o Resocializace území po těžbě (jezera Most a Milada) 
o Energetické využití odpadů 
o Centrum rozvoje autonomní mobility  
o Podpora rozvoje středního školství 

- Specifické Brownfieldy - studie 
o Městské lázně Chomutov 
o Ozdravovna v Jetřichovicích 

- Dopravní úseky 
o G. Nekolová nechává výběr dopravních úseků na domluvě zúčastněných v diskuzi 

I. Perna navrhuje do dopravních úseků zařadit komplexní napojení Roudnicka na D8 (stejně tak bude toto prosazovat i na 
Radě Ústeckého kraje), tj. navázat na připravované zahájení rekonstrukce mostu v Roudnici n. L. – jedná se o několik 
projektů v souhrnné výši cca 1,5 mld. Kč, které budou z části financovány z vlastních zdrojů kraje a část by měla být 
financována z IROP, kde jsou připravené žádosti o dotaci. V případě získání dotací pomocí programu RE:START, mohl by 
kraj ušetřené vlastní finanční následně investovat jinde v regionu. Výhoda: jedná se o již připravené projekty a v případě 
prostředků je možné rychle zahájit jejich realizaci. V oblasti středního vzdělávání je potřeba se soustředit nejen na vybavení, 
ale i zvyšování kvality výuky. Jako další podnět uvedl vybudování nějakého centrálního archivu pro uložení nálezů pro jejich 
další využití a zdokumentování. V případě Děčína a Terezína, pokud již jsou v RE:STARTu promítnuty, raději doporučit jiné 
projekty.  
L. Drlý podporuje dopravní napojením Roudnicka na D8. K podpoře středních škol dodává, že je to taktéž velmi důležitá 
oblast. Kraj eviduje projekty za 2,2 mld.Kč 
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M. Klika navázal s doporučením, že je třeba zohlednit i potřeby dalších částí regionu, tedy nejenom Roudnicka a 
Litoměřicka, které jsou na tom z regionu nejlépe. 
R. Vonka souhlasí s poznámkou M. Kliky. Pokud by se podpořilo Roudnicko, budou mít ostatní části kraje záruku, že 
uspořené prostředky budou proinvestovány ze strany kraje do těchto oblastí? V oblasti středního školství podporuje projekt 
Kampusu řemesel, který považuje jako potřebný a dobře připravený. Vnímá dále potřebu větší podpory cestovního ruchu. 
I přesto, že se zvedá návštěvnost různých částí našeho kraje, je to stále oproti jiným krajům ČR málo. Chybí zde větší 
podpora více projektů v regionu v oblasti cestovního ruchu.   
J. Aster navrhuje do dopravních priorit zahrnout komunikaci I/9 – Lesná. Jedná se o akci iniciovanou i ze strany Ministerstva 
dopravy, ale po velkém zastavení všech staveb za ministra dopravy V. Bárty se již v dalším období k této komunikaci 
nevrátila. 
G. Nekolová na závěr doplnila, že vláda daným projektům vyjádří podporu a mělo by dojít k vytvoření možných dotačních 
zdrojů, kdy se nebude jednat o přímo přidělené prostředky, ale o otevřenou soutěž takovýchto tematických projektů. 
Po intenzivní diskuzi bylo účastníky Sněmu přijato konsensuální usnesení pro výběr jednotlivých projektů, dopravních priorit 
i specifických brownfieldů. Toto usnesení bude zasláno Radě Ústeckého kraje, která si taktéž schválí návrhy strategických 
projektů, dopravních priorit i specifických brownfieldů. Konečný seznam z Ústeckého regionu bude předložen po společném 
jednání HSR-ÚK a RSK ÚK (26.3.2019), kde dojde ke společnému finálnímu výběru. 

 
Usnesení 4/S/19: Informace k programu RE:START 
Sněm HSR-ÚK  
  

I. bere na vědomí informaci k aktuálnímu stavu programu RE:START  

II. schvaluje návrh strategických projektů, včetně náhradních:  

1. Investice do rozvoje SŠ (konkrétní projekty doporučí Ústecký kraj jako zřizovatel těchto škol)  

2. Investice do podpory ZEVO (energetické využití odpadů)  

3. Centrum autonomní mobility – podmínky pro rozvoj testování v ÚK  

4. Řešení plavebního stupně v Děčíně  

5. Podpora montánního turismu  

Náhradní projekty: Resocializace území po těžbě - jezera Most a Milada; Regenerace areálu 

Východního nádraží Děčín – vzdělávací centrum a průmyslová zóna, Geotermální energie – projekt 

v Litoměřicích  

III. schvaluje specifické brownfieldy, které se budou moci ucházet o studii budoucího využití:  

1. Městské lázně Chomutov  

IV. schvaluje dopravní priority:  

1. Dopravní na pojení Roudnicka a Štětska – přivaděč na D8  

2. řešení situace na I/9 Lesná  

V. navrhuje a žádá Ústecký kraj, pokud budou získány prostředky na řešení dopravní infrastruktury v bodě IV, 

1., aby uspořené prostředky Ústecký kraj investoval do dopravní infrastruktury v jiných částech regionu.  

 
Hlasování:    pro   19   proti  0       zdržel se 4 
Usnesení   bylo schváleno       

 
K bodu 5: Aktuální informace k Plavebnímu stupni Děčín 
Plavební stupeň v Děčíně je klíčový pro vodní dopravu (nejen) v Ústeckém kraji. Stavbu ovšem dlouhodobě brzdí problémy 
s vyhodnocením jejího vlivu na životní prostředí. Vláda před rokem podmínila stavbu plavebního stupně stanovením 
kompenzačních opatření za případné zničení přírody. V této souvislosti loni rozhodovala Správa národního parku České 
Švýcarsko o stanovení možných kompenzačních opatření. Správa však došla k závěru, že negativní dopady stavby na 
krajinu nelze v tuzemsku dostatečně kompenzovat. 
Stát se proto pokouší vyjednat u Evropské komise možnost, že by negativní dopady stavby na krajinu kompenzoval v 
zahraničí. Česko by tak investovalo do ekologie v cizině. Jsou ale odborníci, kteří zpochybňují stanovisko Správy národního 
parku České Švýcarsko a tvrdí, že kompenzace jsou realizovatelné i na území České republiky. 
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Nicméně si HSR-ÚK uvědomuje potřebnost řešení problematiky plavebního stupně v Děčíně, z důvodu dopravy, 
ekonomiky, podnikání i života obyvatel na Děčínsku a potažmo tedy i v celém Ústeckém kraji, a proto žádá vládu ČR o 
řešení této problematiky. 

 
Usnesení 5/S/19: Aktuální informace k Plavebnímu stupni Děčín /hlasováno per rollam/ 
Sněm HSR-ÚK  
 

I. podporuje přípravu plavebního stupně Děčín pro zlepšení splavnosti Labské vodní cesty jako nedílnou 

součást Koncepce vodní dopravy České republiky. 

II. 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. 

 

Hlasování:per rollam    pro   22   proti  0       zdržel se 4 
Usnesení   bylo schváleno       

 
K bodu 6: Priority HSR-ÚK 
Všem členům Předsednictva a Sněmu byla předem zaslána informace o plnění priorit HSR-ÚK za rok 2018, připomínky 
jednotlivých členů i způsob vypořádání. Taktéž byl zaslán návrh priorit HSR-ÚK na rok 2019. Plnění priorit schválilo 
Předsednictvo na svém jednání 4. 12. 2018. Všechny připomínky k návrhu priorit na rok 2019 byly vypořádány a členové 
HSR-ÚK, kteří připomínky zaslali, toto vypořádání akceptovali. 
 

Usnesení 6/S/19: Priority HSR-ÚK /hlasováno per rollam/ 
Sněm HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí plnění priorit HSR-ÚK, včetně dopravních, za rok 2018  
II. bere na vědomí připomínky členů k prioritám HSR-ÚK pro rok 2019  
III. schvaluje zohlednění připomínek v prioritách HSR-ÚK na rok 2019 (příloha 2 tohoto Usnesení) 

 
Hlasování:per rollam    pro   22   proti  0       zdržel se 4 
Usnesení   bylo schváleno       

 
K bodu 7: Informace k 15 prioritám pro řešení sociálního vyloučení a chudoby  
G. Nekolová se zúčastnila kulatého k projednání naplňování 15 priorit pro řešení sociálního vyloučení a chudoby dne 21. 
2. 2019 v Mostě. Na tomto jednání byl představen aktuální průběh naplňování ze strany přítomných rezortů  (podkladový 
materiál, který prošel mezirezortním připomínkovým řízením). G. Nekolová hodnotí závěry z tohoto jednání následovně: 
- ze strany MPSV je předloženo několik legislativních návrhů k naplňování identifikovaných priorit, 
- ze strany MŠMT není vůle řešit prodloužení povinné školní docházky,  
- MV teprve připravuje materiál, kterým by řešilo identifikované úkoly (především problematika trvalého pobytu a 
přechodného bydliště), 
- MZ spolu s MPSV řeší problematiku hygienických norem 
- MPO připravilo návrh na legislativní změnu ve věci zavedení živnostenského oprávnění pro pronajímání bytů, tato úprava 
bude zaslána do mezirezortního připomínkového řízení.  

 
Usnesení 7/S/19: Informace k 15 prioritám pro řešení sociálního vyloučení a chudoby /hlasováno per rollam/ 
Sněm HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí informaci k 15 prioritám pro řešení sociálního vyloučení a chudoby 
II. uložil předsedkyni G. Nekolové nadále průběžně sledovat toto naplňování a zařadit požadavek na naplnění 

těchto priorit i v rámci akčních plánů hospodářského restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a 
Karlovarského kraje (programu RE:START) 

 
Hlasování:per rollam    pro   22   proti  0       zdržel se 4 
Usnesení   bylo schváleno       
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Závěr 
G. Nekolová poděkovala všem za účast a vzhledem k pokročilému času jednání požádala, aby zbytek usnesení Sněmu 
(body – 5, 6 a 7) byl hlasován formou per rollam. Sekretariát HSR-ÚK zašle všem zúčastněným veškeré podklady. 
(Hlasování per rollam zapracováno do tohoto Usnesení). Následně ukončila jednání. 

 
Zapsala: Edita Kovaříková,21.2.2019 v Mostě 
Ověřila: Gabriela Nekolová, DiS, 21.2.2019 v Mostě 
 


