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434 37 Most, Budovatelů 2532 

 

U S N E S E N Í  
z 95. řádného jednání  

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

 
dne 11.4.2019 v Ústí nad Labem od 12:00 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                    příloha č. 2 
  
předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK a národní manažerka programu RE:START     
 

3. Informace k bezpečnosti v Ústeckém kraji 
předkládá plk. Mgr. Jaromír Kníže, ředitel krajského ředitelství policie Ústeckého kraje  
  

4. Řešení problematiky vzdělávání v Ústeckém kraji, příjezd pana ministra školství 
předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK  
 

5. Informace k 15 prioritám pro řešení sociálního vyloučení a chudoby 

předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 
 

6. Informace z vodíkové platformy 

předkládá K. Tichý, manažer projektů HSR-ÚK 
 

7. Informace o přípravě SMART FÓRA Ústeckého kraje a Konference voda 

předkládá A. Langhammerová, konzultantka ÚK, M. Andrt, radní ÚK 
 

8. Informace z výjezdního zasedání Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Parlamentu ČR 

předkládá E. Fialová, poslankyně Poslanecké sněmovny PČR                           příloha č. 3 

 

9. Informace k Hornímu zákonu                                        příloha č. 4 

předkládá H. Veverková, předsedkyně HSRM 
 

10. Různé               
 

      Předpokládaný závěr jednání ve 12:00 hod. 
Hlasování: pro 18 proti 0 zdržel se 0 
Program jednání byl schválen 
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ZAHÁJENÍ 
 
Jednání zahájila předsedkyně HSR-ÚK G. Nekolová a přivítala přítomné. Konstatovala, že na jednání je přítomno 16 členů 
Předsednictva a další 3 delegáti s plnými mocemi, zastoupeny jsou všechny tripartitní složky. Předsednictvo je 
usnášeníschopné. V úvodu omluvila neúčast pana primátora města Ústí nad Labem Petra Nedvědického na tomto 
výjezdním zasedání v prostorách Magistrátu města Ústí nad Labem. Kvůli neodkladnému jednání se mu změnil pracovní 
program a účast na Předsednictvu HSR-ÚK tak nebyla možná. 
 
 
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. 

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

 
 
 
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 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy měl navštívit Ústecký kraj dne 24.1.2019. Bohužel kvůli neodkladným záležitostem 

v jeho programu bylo toto jednání zrušeno. Nový termín výjezdu pana ministra do Ústeckého kraje stanoven na 22.5.2019. 

V současné době je laděn program pana ministra v regionu, setkání s krajskou tripartitou je součástí tohoto programu. 

Úkol trvá. 

Hlasování: pro 20 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo schváleno 
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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 95. Předsednictva, které proběhlo 11.4.2019 v Ústí nad Labem.  

 

Více informací bylo projednáno na dnešním jednání Předsednictva. Tento bod rozšířen na problematiku 

bezpečnosti v Ústeckém kraji. Informace přednesl plk. Ing. Petr Sytař, náměstek ředitele pro vnější službu 

krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. 

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

Sněm 
 
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. 

Dne 3. 4. 2019 odeslán dopis panu premiérovi se žádostí o zohlednění našeho požadavku. 
Jiří Aster uvedl, že se 10. 4. 2019 zúčastnil jednání k Plavebnímu stupni v Děčíně, kde byly hledány cesty, jak Labe v Děčíně 
splavnit. Bohužel se neúčastnil ministr dopravy, nicméně ministr zemědělství ano a ten je ochoten s ostatními rezorty a 
dotčenými orgány spolupracovat a najít řešení. Taktéž bylo podepsáno Děčínské memorandum na podporu českých vodních 
cest. 
Miroslav Andrt doplnil, že toto jednání vnímá pozitivně a věří ve vyřešení této záležitosti. Zašle text výše zmíněného 
memoranda. Viz příloha č. 1 Usnesení z 95. Předsednictva HSR-ÚK. 
 

 
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) 

 
Tato problematika byla řešena na dnešním jednání Předsednictva. Úkol trvá 
 
Hlasování: pro 19 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo schváleno 

 
Usnesení 5/P/19 Kontrola plnění usnesení 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

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

Hlasování: pro 19 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno 
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K BODU 2: Aktuální informace k programu RE:START 
G. Nekolová okomentovala aktuální stav programu RE:START. V současné době prochází návrh 3. Akčního plánu vnitřním 
připomínkovým řízením v rámci Ministerstva pro místní rozvoj. Následně bude tento materiál postoupen do mezirezortního 
připomínkového řízení. Členové HSR-ÚK se mohli vyjádřit v rámci celého procesu přípravy prostřednictvím organizací, 
které zastupují nebo případně i na Společném jednání krajské tripartity a Regionální stálé konference. Po ukončení 
mezirezortního řízení bude 3. Akční plán projednán na Konferenci restrukturalizace (17. května 2019) a následně bude 
odevzdán 31. května 2019 k projednání vládě. Spolu s návrhem Akčního plánu bude předložena také Zpráva o realizaci 
programu RE:START. 
Další informace jsou uvedeny v  přílohách tohoto Usnesení:  
- Příloha 2a: Aktuální stav implementace 1. a 3. Akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského 
a Karlovarského kraje, včetně výhledu výzev pro rok 2019 
- Příloha 2b: Finanční nároky 3. Akčního plánu, 
- Příloha 2c: Příjemci dotací a potenciální žadatelé v rámci programu RE:START 2016 – 2019 (Ústecký kraj) 
- Příloha 2d: Strategické projekty s významným dopadem na hospodářskou transformaci regionů – Ústecký kraj 
Dále doplnila, že jsou vedena intenzivní jednání o pokračování RE:STARTu v rámci nového programového období, kde je 
požadavek o intenzivnější zacílení prostředky z Evropských fondů do strukturálně postižených krajů. Probíhají jednání 
s Národním orgánem pro koordinaci o zohlednění RE:STARTu napříč všemi relevantními operačními programy. Tomuto 
požadavku pozitivně přispívá i postoj Evropské komise, která vybízí členské státy k témuž řešení, i Platforma pro 
transformaci uhelných regionů, jejíž součástí se Česká republika taktéž stala, a to prostřednictvím programu RE:START 
(tedy území všech tří strukturálně postižených krajů – Ústecký, Karlovarský i Moravskoslezský). V kontextu aktivit této 
Platformy se řeší i tzv. „Transformační fond“ s uvažovaným objemem finančních prostředků na úrovni cca 4,8 miliard EUR, 
který byl v závěru roku 2018 navržen pro transformující se uhelné regiony. Aktuálně se řeší formát tohoto fondu a způsob 
jeho využití. Jako nejpravděpodobnější varianta se v tuto chvíli jeví navýšení objemu prostředků tzv. kohezních obálek, tedy 
objemu evropských strukturálních fondů pro dotčené členské státy v novém programovacím období 2021+ s tím, že toto 
navýšení by bylo vázáno na jejich využití ve prospěch uhelných regionů. Evropská unie jím chce řešit problematiku útlumu 
těžby a transformace uhlíkové energetiky. 
Následně dodala, že se v rámci projektu RE:START vytvoří metodika, jak financovat konkrétní projekty, které přesahují 
hranice jednotlivých dotačních titulů, a jsou úzce navázané na hospodářskou restrukturalizaci a jejich realizace pro 
strukturálně postižené regiony stěžejní. Pro projekty přesahující možnosti národních zdrojů je pak hledána spolu 
s Evropskou komisí podpora komunitárních programů (např. Horizon). 
Také uvedla, že na realizaci programu RE:START v Ústeckém a Karlovarském kraji se přijedou podívat zástupci Evropské 
komise a to ve dnech 15. – 16. května. 
R. Vonka zmínil důležitost vybraných strategických projektů Ústeckého kraje. J. Aster následně doplnil významnost 
dopravních priorit, které jsou klíčové pro rozvoj regionu. 
Na závěr G. Nekolová poděkovala za aktivní diskuzi i přístup k hospodářské restrukturalizaci. A doplnila, že až bude 3. 
Akční plán v procesu mezirezortního připomínkového řízení, budou všichni moci podat připomínky prostřednictvím svých 
připomínkových míst (kraj, města a obce). Uvítá, pokud budou tyto připomínky předjednány s Národním výkonným týmem 
programu RE:START. 
 
 
Usnesení 6/P/19 Aktuální informace k programu RE:START 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí aktuální informaci k programu RE:START 

Hlasování: pro 19 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno 

 
 
 

K BODU 3: Informace k bezpečnosti v Ústeckém kraji 
G. Nekolová přivítala a představila náměstka ředitele pro vnější službu krajského ředitelství (KŘP) policie ÚK plk. Ing. Petra 
Sytaře, který odprezentoval tento bod. Hovořil o klesající kriminalitě v Ústeckém kraje. Od roku 2014 do roku 2018 se počet 
trestných činů snížil o cca 9500 skutků (z 25 927 na 16560). Přičemž objasněnost případů stoupá, v současné době činí 
cca 63 %. Nicméně v mezikrajském srovnání se Ústecký kraj stále umisťuje na spodních příčkách žebříčků statistik (nejhůře 
je na tom hl. město Praha, pak Moravskoslezský kraj, Středočeský a následuje Ústecký). Viz prezentace v příloze. V rámci 
diskuze byly vzneseny dotazy na kriminalitu cizinců, jenž do našeho kraje přicházejí za prací, chybějící počet policistů 
v našem kraji či zvýšení náborového příspěvku nebo také dětská kriminalita na Mostecku potažmo v celém regionu a 
drogová kriminalita. 
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Odpovědi plk. Ing. Petra Sytaře:   
Náborový příspěvek: Na základě analýzy početních stavů u jednotlivých KŘP a celorepublikových útvarů a dále porovnáním 
výše náborového příspěvku u těchto útvarů, byl předložen vedením KŘ policie Ústeckého kraje na Prezidium Policie ČR 
(PP ČR) návrh na stanovení náborového příspěvku u Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje ve výši 150.000 Kč (v 
současné době činí náborový příspěvek pro náš kraj 75.000 Kč). 
Přiznání náborového příspěvku novým policistům ve výši 75.000 Kč se u Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje jinak 
pozitivně neprojevilo na počtu zájemců o vstup do řad Policie ČR. Dále dnes přiznaná výše náborového příspěvku 
v současné době nekoresponduje se stavem bezpečnostní situace a náročností služby na jednotlivých útvarech a její 
nastavení není ani zcela srozumitelné policistům či zájemcům o práci u policie.  
Početní stavy policistů: Početní stavy policistů na jednotlivých útvarech KŘ policie Ústeckého kraje jsou v současné době 
prioritním bodem, který řeší pan ředitel s vedením PP.  
Početní stav policistů k 1. 3. 2019: policisté dle systemizace - 3456, skutečnost  - 3237 (- 219 policistů).  
Policisty je třeba mít v ulicích a tomu je potřeba podřídit nejen organizaci práce, ale také cílový stav policistů, který by měl 
korespondovat s potřebami policistů v teritoriích na zvládnutí kriminality, plnění požadavků veřejnosti při zajišťování 
veřejného pořádku, včasnosti zákroků na místě událostí a dalších zajišťovaných činností. 
Pokles početních stavů sloužících policistů (-219) souvisí zejména se současnou situací na trhu práce a samozřejmě i s 
dalšími faktory. Bohužel obdobný stav je v celé řadě i jiných měst a obcí v ČR a netýká se pouze policie, ale všech 
bezpečnostních sborů a celé řady dalších státních či soukromých subjektů v celé ČR. Vyřešení tohoto problému ovšem 
závisí na úspěšném náboru nových uchazečů do řad policie, neboť plánované policejní tabulky jsou dlouhodobě u celé 
Policie ČR navyšovány, ale tato volná místa se nám prozatím nedaří úspěšně zcela zaplňovat. Dosáhnout změny tohoto 
negativního stavu je jednoznačnou prioritou vedení KŘP-U, ale i za současného stavu je rovněž prioritou zajištění co 
nejefektivnějšího výkonu služby policistů na celém teritoriu našeho krajského ředitelství.  
Dětská kriminalita: Z hlediska vývoje kriminality mládeže se snížil počet vyšetřovaných nezletilých a mladistvých osob na 
563 (-26, tj. -4,4% oproti roku 2017). Z pohledu územních odborů nejvíce poklesla v roce 2018 trestná činnost mládeže v 
Mostě, kde bylo evidováno 89 skutků (-32, tj. -26,4%).  
Drogová kriminalita: Problematice protiprávního jednání v oblasti omamných a psychotropních látek věnuje zdejší PČR 
dlouhodobě zvýšenou pozornost. Na rozdíl od jiných krajů v ČR byl počet policistů – specialistů, pracujících na problematice 
drogové kriminality, navýšen, a to s cílem zintensivnit odhalovaní a potírání stále narůstající trestné činnosti ve zmiňované 
oblasti. Tento krok se následně projevil a nadále projevuje nárůstem počtu pachatelů – prodejců drog. Je to mj. i jeden z 
nejúčinnějších prostředků, jak omezit pouliční a bagatelní kriminalitu, neboť přes 50 % pachatelů této trestné činnosti jsou 
osoby závislé na drogách. Nelze tedy v žádném případě považovat zvyšující se počet pachatelů této trestné činnosti za 
neúspěch, ale naopak za důkaz kvalitní práce vyčleněných policistů – specialistů.  
Ano, toxikomanie je do budoucna problém. Ne snad pro samotné užívání drog, ale nutnost toxikomanů zajistit si finanční 
prostředky na nákup drog trestnou činností. Nelze předpokládat, že by si toxikoman své potřeby hradil ze své mzdy, ale 
zpravidla je získává různorodou trestnou činností. Jeden z problémů toxikomanie spočívá v tom, že na zneužívání těchto 
látek se ve velkém rozsahu váže další trestná činnost, která se stává prostředkem k získání peněz.  
Kriminalita cizinců: Celkem bylo v roce 2018 evidováno 660 trestných činů spáchaných cizími státními příslušníky a oproti 
roku 2017 tak nápad této trestné činnosti vzrostl (+96, tj. + 17%). Nejčastějšími trestnými činy, kterých se cizí státní 
příslušníci v roce 2018 dopouštěli, jsou ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství (podíl 12,9%), maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání (8,8%) a zanedbání povinné výživy (7,7 %). V roce 2018 bylo na území Ústeckého kraje odhaleno 
při nelegální migraci celkem 332 osob, což představuje 7,1 % z celkového počtu nelegálního pobytu na území České 
republiky. Jde o třetí nejvyšší počet záchytů nelegální migrace v rámci krajských ředitelství na území ČR (nejvyšší počet 
záchytů nelegálního pobytu je na území hl. města Prahy a Jihomoravského kraje). V porovnání se stejným obdobím 
loňského roku došlo k poklesu odhalené nelegální migrace o 5,95 %.  Nejvíce osob s nelegálním pobytem na území 
Ústeckého kraje, zaujímají osoby se státní příslušností Vietnamu (47), Saudské Arábie (31), Ukrajiny (31), Moldavska (17), 
Kuvajtu (13), Sýrie (12), Albánie (12), Makedonie (12) a Libye (12). 
Celková nelegální migrace (332 osob) je tvořena: tzv. tranzitní nelegální migrací (65 osob) – osoby projíždějící přes ČR, 
záchyty na hlavních migračních trasách a nelegálním pobytem na území (267 osob) – osoby na území ČR pobývající 
nelegálně, např. s propadlým vízem, bez povolení k pobytu. 
Další data viz příloha č. 3 tohoto Usnesení – powerpointová prezentace Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje. 
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Usnesení 7/P/19 Informace k bezpečnosti v Ústeckém kraji  
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí informaci k bezpečnosti v Ústeckém kraji 
II. podporuje jednání Ústeckého kraje a Ředitelství policie Ústeckého kraje ke zvýšení počtu policistů, 

zvýšení náborového příspěvku pro nové policisty a zachování speciálních pořádkových jednotek 
 
Hlasování: pro 19 proti 0  zdržel se 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 

K BODU 4: Řešení problematiky vzdělávání v Ústeckém kraji, příjezd pana ministra školství 
G. Nekolová informovala o výjezdu pana ministra školství R. Plagy do Ústeckého kraje v termínu 22.5.2019. V rámci 
programu této návštěvy bude také setkání s Předsednictvem HSR-ÚK, kde bude prostor věnovat se otázkám vzdělávání 
v našem regionu.  
 

Usnesení 8/P/19 Řešení problematiky vzdělávání v Ústeckém kraji, příjezd pana ministra školství 

Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí informaci k řešení problematiky vzdělávání v Ústeckém kraji a k příjezdu pana 
   ministra školství 

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

 
K BODU 5: Informace k 15 prioritám pro řešení sociálního vyloučení a chudoby  
G. Nekolová informovala členy Předsednictva, že těchto 15 priorit bylo naformulováno na kulatém stole v loňském roce za 
účasti příslušných rezortů. Dne 18.4.2019 bude tuto problematiku projednávat Poslanecká sněmovna. O výsledku a 
průběhu jednání budou členové HSR-ÚK informováni (viz příloha č. 4 tohoto Usnesení). V současné době (tj. v době jednání 
Předsednictva) je k dispozici materiál z února.  
Následně předala slovo poslankyni E. Fialové.  
E. Fialová doplnila, že v současné době je v jednání ožehavé téma revize doplatku a příspěvku na bydlení. Ostatní kraje 
tuto otázku nepovažují za problematickou. Cílem je, aby změna postihla ty podnikatele, kteří obchodují s chudobou, tedy 
chtějí pobírat doplatky na bydlení.  
M. Andrt zdůraznil, že je třeba řešit otázku změny režimu trvalého pobytu. Ve městě Štětí je velké množství osob hlášeno 
na městském úřadě, na tzv. ohlašovně, a to i přes to, že skutečných bezdomovců je do deseti.  
 

Usnesení 9/P/19: Informace k 15 prioritám pro řešení sociálního vyloučení a chudoby 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí informaci k 15 prioritám pro řešení sociálního vyloučení a chudoby 

 
 
 

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

 
K BODU 6: Informace z vodíkové platformy 
G. Nekolová uvedla informaci o Vodíkové platformě, jejíž poslední jednání proběhlo 28. 2. 2019. Hlavním smyslem této 
platformy je snaha o využití potenciálu vodíku jako alternativního zdroje energie, pro jehož produkci existují v kraji relevantní 
kapacity a s ohledem na budoucí nutnost intenzivního rozvoje bezemisní dopravy se nabízí jedinečná příležitost, jak v kraji 
rozvinout ucelený produkčně-dodavatelsko-spotřební řetězec, který může navíc významným způsobem akcelerovat 
transformační proces. Této platformy se účastní zástupci Ministerstva dopravy, Ústeckého kraje, ÚJV Řež, dopravních 
podniků, měst (Děčín, Ústí nad Labem, Most), Unipetrolu, Air Products, atd. V současné době máme informaci, že města 
Ústí nad Labem a Most chtějí žádat o podporu v rámci připravované výzvy na rozvoj nízkoemisní a bezemisní dopravy 
v IROP. 
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Usnesení 10/P/19: Informace z vodíkové platformy 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí informaci z Vodíkové platformy 

 

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

 

K BODU 7: Informace o přípravě SMART FÓRA Ústeckého kraje a Konference voda 
M. Andrt informoval všechny přítomné, že dne 25. 4. 2019 v Chomutově proběhne SMART region fórum, jež bude obsahovat 
dvě paralelně probíhající konference – „Konference Smart Region“ a „Konference Voda“. Ústecký kraj vnímá problematiku 
„smart“ za velice důležitou a určitě v ní nezaostává. Má za cíl vytvoření otevřené datové platformy ve spolupráci s UJEP. 
Srdečně všechny zve na tuto konferenci.  
A. Langhammerová dodala, že „Konference Voda“ bude realizována v malém sálu Kina Svět v Chomutově. Jejím obsahem 
bude řešení problematiky voda v Ústeckém kraji, chytrá řešení, hydrické rekultivace atd. Všem členům předsednictva byla 
rozeslána pozvánka. Registrační formulář je zveřejněn na webových stránkách www.forumusteckykraj.cz. 
L. Drlý doplnil, že ve dnech 25. – 27. 4. bude realizována akce Technodays 2019, která se zaměřuje na podporu technického 
vzdělávání. 26. 4. proběhne setkání hornických měst, včetně skoku přes kůži. 
 
 
Usnesení 11/P/19: Informace o přípravě SMART FÓRA Ústeckého kraje a Konference voda 
 

I. vzalo na vědomí informaci o přípravě SMART FÓRA Ústeckého kraje a Konference voda 
 

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

 

 
 
K BODU 8: Informace z výjezdního zasedání Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Parlamentu ČR 
E. Fialová uvedla, že ve dnech 20. – 21. 3. 2019 proběhlo výjezdní zasedání Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 
Parlamentu ČR do Ústeckého kraje. Hlavním cílem programu bylo ukázat Ústecký region jako protiklad nádherné (či 
vznikající nádherné) přírody v kontrastu se sociálně vyloučenými lokalitami a problémy, které se jich dotýkají. Byla řešena 
problematika bydlení, rekultivací a cestovního ruchu v hornických lokalitách. Jejich specifika se setkala s pochopením členů 
Výboru.  
Dále doplnila informace k programu VÝSTAVBA, jehož pravidla budou 15. 4. 2019 předložena vládě. Pro tento rok je v tomto 
programu alokována 1 miliarda Kč. Je možné zde postavit nové obecní byty či zrekonstruovat nevyužívané brownfieldy a 
následně využít pro bydlení občanů. 
G. Nekolová dodala, že se jedná o 100% dotaci vynaložených nákladů. Probíhají jednání NVT RE:START a MMR, jak 
zohlednit problematiku strukturálně postižených krajů.  
 
Usnesení 12/P/19: Informace z výjezdního zasedání Výboru pro veřejnou správu regionální rozvoj Parlamentu ČR 
 
 

I. vzalo na vědomí informaci z výjezdního zasedání Výboru pro veřejnou správu regionální rozvoj Parlamentu 

ČR 

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

 
 
 
 
 

http://www.forumusteckykraj.cz/


8 
 

K BODU 9: Informace k Hornímu zákonu 
Dne 3. 4. 2019 byl odeslán dopis premiérovi i členům RHSD ČR o zohlednění požadavku HSR-ÚK schváleném Usnesením 
předsednictva č. 9/P/18 ze dne 10. 4. 2018 ve znění: HSR-ÚK požaduje, aby lhůta pro změnu výše úhrady z těžby 
nerostných surovin zůstala pětiletá, a dále požaduje přerozdělení výnosu z úhrad 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). 
 
Usnesení 13/P/19: Informace k Hornímu zákonu 
 

I. vzalo na vědomí informaci k Hornímu zákonu 

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

 
 
K BODU 10: Různé 
Nebyly vzneseny žádné podněty do bodu různé. 
 
 
Závěr: 
G. Nekolová poděkovala za účast a za spolupráci. 
 
 
Zapsala: Edita Kovaříková, 11.4.2019 v Ústí nad Labem 
Ověřili: Gabriela Nekolová, DiS, 11.4.2019 v Ústí nad Labem 

 
 
 
 

 

 


