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434 37 Most, Budovatelů 2532 

 

U S N E S E N Í 
z 97. řádného jednání 

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

 
dne 19. 9. 2019 ve Varnsdorfu od 10:00 hod. 

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

Zahájení a úvodní slovo 
Gabriela Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 
 

 

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                                                                                       
 

3. Informace k Uhelné komisi při ČR a příprava regionální pracovní skupiny                   příloha č. 3 
předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK      
 

4. Informace z jednání RHSD ČR                                                                        
předkládá D. Kadečka, výkonný tajemník RHSD ČR      
 

5. Prezentace SPŠ TOS Varnsdorf, s.r.o.  
předkládá J. Rýdl, předseda správní rady TOS Varnsdorf                                                                                                                                                              
 

6. Informace k problematice zaměstnávání osob se ZP                                                       příloha č. 4 
předkládá L. Forman, KHK ÚK                                                                                                                                                                 
 

7. Různé                         
 

Závěr 
 

Hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0 
Program jednání byl schválen 
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ZAHÁJENÍ 
 
Jednání zahájila předsedkyně HSR-ÚK G. Nekolová a přivítala přítomné. Poděkovala panu Janu Rýdlovi, generálnímu 
řediteli TOS Varnsdorf, a.s., za možnost konání Předsednictva HSR-ÚK na půdě školy a panu Radkovi Rozsypalovi, 
finančnímu řediteli TOS Varnsdorf, a.s., a Františkovi Hriczovi, řediteli SPŠ TOS Varnsdorf, s.r.o., za účast jménem firmy a 
školy. Dále přivítala hosty - pana P. Šmída, náměstka hejtmana Ústeckého kraje pro školství, mládež a sport, pana senátora 
Z. Linharta a výkonného tajemníka RHSD ČR D. Kadečku. 
Konstatovala, že na jednání je přítomno 9 členů Předsednictva a dalších 8 delegátů s plnými mocemi, zastoupeny jsou 
všechny tripartitní složky. Předsednictvo je usnášeníschopné.  
R. Vonka připomněl, že nedaleká obec Lipová se stala obcí roku 2019. G. Nekolová doplnila, že bude starostovi odeslán 
dopis s gratulací. 
 
 

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. Na něj jsme 
bohužel neobdrželi odpověď. Dne 17. 6. schválila vláda novelu Horního zákona. Náš požadavek na pětileté 
moratorium byl zachován (trvá do roku 2021). Přerozdělování výnosu z úhrad v této novele nebylo řešeno. 
Stále tedy zůstává 67 % ve prospěch státního rozpočtu, 33 % ve prospěch dotčených obcí. Tato novela je 
momentální předložena k 1. četní ve Sněmovně. 

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.  
 

 
Usnesení: 17/P/19 Informace z výjezdu pana ministra školství do Ústeckého kraje 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí informaci z výjezdu pana ministra školství do Ústeckého kraje 
II. ukládá předsedkyně HSR-ÚK Gabriele Nekolové ověřit, zdali a jak MŠMT řeší či plánuje řešit problematiku 

vzdělávání dětí cizinců 
 
Dopis s dotazem k řešení vzdělávání dětí cizinců a s podnětem HSRCH k problematice náročnosti pozice zástupce ředitele. Odpověď 
s vysvětlením od ministra školství, mládeže a tělovýchovy byla přijata dne 20. 8. 2019 a je přílohou tohoto dokumentu.  
 

Usnesení: 20/P/19 Podnět HSRD k řešení problematiky Nemocnice Rumburk 
Předsednictvo HSR-ÚK 

 
I. vzalo na vědomí podnět HSRD k řešení problematiky Nemocnice Rumburk 

II. ukládá předsedkyni informovat vedení kraje o podnětu HSRD a požádat o zařazení této problematiky na červnové 
jednání Zastupitelstva  
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III. žádá vedení kraje o zprostředkování informace k dosavadním průběhu jednání a dalším postupu v této věci 
 

Dne 13.6.2019 byl se žádostí zařazení problematiky Nemocnice Rumburk na červnové jednání Zastupitelstva. Tato problematika by la 
na zastupitelstvu projednávána ústně. Stručnou informaci podá zástupce Ústeckého kraje L. Trojna. 

 

 
Usnesení: 21/P/19 Informace k žádosti Asociace samostatných odborů o vstup do Hospodářské a sociální rady 
Ústeckého kraje 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí informaci k žádosti Asociace samostatných odborů o vstup do Hospodářské a sociální rady 
Ústeckého kraje 

II. ukládá předsedkyni HSR-ÚK Gabriele Nekolové, aby vstoupila do jednání se zástupci Asociace samostatných 
odborů za účasti RROS Českomoravské konfederace odborových svazů 

 
Dne 30. 6. 2019 byl odeslán dopis předsedovi Asociace samostatných odborů. Byla nám komunikována odpověď, že vítají náš návrh na 
uskutečnění schůzky, na které bude společná spolupráce prodiskutována.  
 
 

 

 

K BODU 1: Kontrola plnění usnesení 
V rámci bodu „Kontrola plnění usnesení“ byla vedena diskuze k Usnesení 17/P/19 Informace z výjezdu pana ministra 
školství do Ústeckého kraje. J. Aster vyjádřil znepokojení, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chce ustoupit 
od povinné maturitní zkoušky z matematiky. J. Šmíd doplnil, že je touto situací taktéž znepokojen, včetně jeho kolegů ze 
Školské komise Asociace krajů. S tímto krokem nesouhlasí a budou tento názor panu ministrovi jako výstup ze zmíněné 
komise komunikovat. Tento názor podpořila i R. Šplíchalová ze SP ČR a J. Aster za HK ČR. Tyto subjekty taktéž vysílají 
panu ministrovi stejný signál. G. Nekolová uvedla, že HSR-ÚK nebude k této věci přijímat usnesení, ale SP ČR a HK ČR 
mají plnou podporu krajské tripartity. Prosí o průběžnou informaci, jak se tato situace vyvíjí. 
Dále doplnila, že HSR-ÚK na podnět HSRM pozvala ministra životního prostředí k návštěvě Ústeckého kraje. Ten pozvání 
přijal, v současné době je diskutován termín jeho návštěvy. S vedením kraje a HSRM bude laděn program, který by měl 
zahrnout témata, jako jsou rekultivace, oběhové hospodářství, bezpečnost v rámci areálu společnosti Spolchemie, obnova 
Krušných hor atd. O detailech týkajících se programu a účastníků tohoto jednání budou členové HSR-ÚK informováni. 
Problematiku Nemocnice Rumburk, v rámci kontroly plnění Usnesení 20/P2019., okomentoval přítomný náměstek hejtmana 
P. Šmíd místo pana L. Trojny. Uvedl, že Rada Ústeckého kraje se problematikou Nemocnice Rumburk intenzivně zabývá. 
Situace mohla být vyřešena již před 2,5 lety, ale město Rumburk nepřistoupilo na hloubkovou finanční kontrolu nemocnice. 
Provedlo další kroky pro privatizaci nemocnice. V současné době je nemocnice v insolvenci. Ústecký kraj dělá všechno pro 
to, aby situace byla vyřešena. Je uvažováno, že Krajská zdravotní, a. s. nemocnici Rumburk převezme. Nicméně je potřeba 
dořešit kroky s Ministerstvem zdravotnictví a městem Rumburk. J. Aster doplnil, že je problematika řešena na úrovni města 
Rumburk a Ústeckého kraje. Nicméně by se měl zapojit stát, který řídil původní privatizaci. Město Rumburk přebíralo 
nemocnici již s mnoha problémy. P. Šmíd doporučil HSR-ÚK, aby přijala usnesení apelovat na Ministerstvo zdravotnictví, 
aby byla vyřešena zdravotní péče ve Šluknovském výběžku. Z. Linhart uvedl, že bylo potřeba tuto situaci řešit mnohem 
dříve. Nicméně už byl ve Sněmovně projednáván bod, že situace zdravotní péče musí být v hraničních regionech řešeny 
specificky. Souhlasí s P. Šmídem, že je potřeba apelovat na Ministerstvo zdravotnictví, aby se stát podílel na zajištění 
zachování kvalitní zdravotní péče spolu s městem Rumburk a Ústeckým krajem. R. Vonka doplnil, že tuto situaci může 
vyřešit jen stát, neboť zdravotní péči má garantovat stát. Navrhuje apelovat na Ministerstvo zdravotnictví, aby vyřešilo situaci 
Nemocnice Rumburk do takové míry, aby ji mohla Krajská zdravotní, a.s. převzít a zajistit tak kvalitní zdravotní péči ve 
Šluknovském výběžku. J. Aster ještě dodal, že se nejedná jen o sanační částku, která vyřeší momentální stav, ale také o 
financování běžného provozu nemocnice Rumburk. 
 
Usnesení: 22/P/19 Řešení problematiky Nemocnice Rumburk 
Předsednictvo HSR-ÚK  
 

I. se seznámilo s informacemi o dosavadním průběhu jednání mezi Ústeckým krajem a městem Rumburk ve 

věci dalšího zajištění provozu Nemocnice Rumburk. 

II. vyjadřuje přesvědčení, že stát nese spoluzodpovědnost za finanční stav nemocnice Rumburk na základě 

nerovného systému úhrad zdravotní péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění 
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III. v této souvislosti apeluje na Ministerstvo zdravotnictví a jeho prostřednictvím na zdravotní pojišťovny, aby 

v co nejkratší lhůtě přistoupili k vyřešení složité finanční situace Nemocnice Rumburk a v další spolupráci 

s Ústeckým krajem, Krajskou zdravotní, a. s. a městem k Rumburk hledali shodu na zajištění provozu tohoto 

zdravotnického zařízení  

Hlasování:   14 pro    0 proti       3 zdržel se   
Usnesení    schváleno       

 
 
Usnesení: 23/P/19 Kontrola plnění usnesení 
Předsednictvo HSR-ÚK  
 

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

Hlasování:   17 pro    0 proti       0 zdržel se   
Usnesení    schváleno       

 

K BODU 2: Aktuální informace k programu RE:START 
G. Nekolová informovala členy Předsednictva HSR-ÚK a hosty o stavu programu RE:START, jednotlivých opatření, 
harmonogramu přípravy 4. Akčního plánu. 
Více informací v přílohách tohoto Usnesení: 

- Čerpání v programu RE:START v Ústeckém kraji – 1. – 3. Akční plán 
- Přehled naplňování opatření 
- Přehled výzev (ukončených, probíhajících, plánovaných) 
- Harmonogram přípravy 4. Akčního plánu 

R. Vonka doporučil, aby se v různých Operačních programech implementovala pravidla, jak dobrým projektům ze 
strukturálně postižených krajů skutečně pomoci. Uvedl konkrétní příklad z Programu rozvoje venkova. Projekt z Ústeckého 
kraje získává automaticky navíc 2 body při hodnocení. Má-li tolik bodů, že je vybrán k podpoře, jsou přidělené finanční 
prostředky navýšeny o 10 %. G. Nekolová uvedla, že záleží na daném řídícím orgánu konkrétního operačního programu. 
Národní výkonný tým RE:START se v debatě s nimi snaží zvýhodnění strukturálně postižených krajů prosadit, příklad PRV 
využije jako příklad dobré praxe. V současné době probíhá vyjednávání o novém programovacím období. 
 
 
Usnesení: 24/P/19 Aktuální informace k programu RE:START   
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

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

Hlasování:   17 pro    0 proti       0 zdržel se   
Usnesení    schváleno       

 

 

K BODU 3: Informace k Uhelné komisi při ČR a příprava regionální pracovní skupiny 
G. Nekolová informovala, že při Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu životního prostředí byla ustavena Uhelná 
komise ČR. Smyslem komise je doporučit vládě harmonogram odklonu od uhelné energetiky v ČR. Již proběhlo první 
jednání této komise. Spolu s kolegy z Karlovarského kraje bylo žádáno, aby jeden ze členů této komise byl z řad 
Hospodářské a sociální rady, dokonce byla shoda na jednom na společném zástupci. Avšak byl odmítnut a obě místa za 
nevládní neziskové organizace s hospodářským a sociálním zaměřením (dle statutu komise) byla obsazena zástupci 
environmentálních organizací – jeden zástupce z Hnutí Duha a jeden z organizace Greenpeace. G. Nekolová je na jednání 
komise zvána, nicméně ne jako zástupce hospodářských a sociálních rad, ale jako Národní manažerka programu 
RE:START Ministerstva pro místní rozvoj. Avšak někteří členové komise jsou osoby z ústeckého regionu – M. Klika za 
Ústecký kraj, J. Franta za ČMKOS, J. Jílková za akademický sektor.  
G. Nekolová doporučuje ustanovit při HSR-ÚK pracovní skupinu, která by tvořila argumentační podporu z našeho území. 
Dále doporučuje reflektovat složení jako je na národní úrovni. Navrhuje tedy stanovit předsednictví v osobě M. Kliky, 
odborné garanty v osobách H. Veverkové a M. Tlapáka. Další členy pak stanovit z řad ČMKOS, Palivového kombinátu Ústí, 
měst a obcí, environmentálních organizací, zaměstnavatelských a zaměstnaneckých organizací. Pokud s tím 
Předsednictvo HSR-ÚK bude souhlasit, G. Nekolová je osloví a vyzve k nominaci zástupce z výše uvedených organizací.  
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J. Slunečka vítá tuto iniciativu a rád by byl členem pracovní skupiny za zaměstnanecké organizace.  
Usnesení: 25/P/19 Informace k Uhelné komisi ČR a příprava regionální pracovní skupiny 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí informaci o vzniku a činnosti Uhelné komise ČR 
II. na základě doporučení Výkonného výboru ukládá G. Nekolové vytvořit pracovní skupinu při HSR-ÚK se 

zapojením relevantních členů a partnerů a předat návrh na personální zastoupení Předsednictvu HSR-ÚK. Ke dni 
30. 9. 2019 informovat o postupu jednání. 

III. doporučuje následující složení: 
- zástupce Ústeckého kraje, 
- zástupce RROS ČMKOS, 
- zástupce environmentální organizace, 
- zástupce Palivového kombinátu Ústí, s.p. 
- zástupce podnikatelského sektoru, 
- zástupce dotčených měst a obcí 
- zástupce akademického sektoru 
- předsedkyně HSR-ÚK a odborní garanti z úrovně výkonného výboru 

IV. dále doporučuje za předsedu pracovní skupiny M. Kliku a odborné garanty H. Veverkovou a M. Tlapáka 
V. ukládá předsedkyni HSR-ÚK G. Nekolové projednat s Martinem Klikou, náměstkem hejtmana ÚK, další postup a 

následně s uvedenými organizacemi jejich personální zastoupení. 
 
Hlasování:   17 pro    0 proti       0 zdržel se   
Usnesení    schváleno       

 

K BODU 4: Informace z jednání RHSD ČR 
D. Kadečka, výkonný tajemník RHSD ČR, krátce referoval o bodech, které byly projednány na programu RHSD dne 
16. 9. 2019 - návrh zákona o státním rozpočtu a stav čerpání prostředků z fondů EU a příprava nového programového 
období. Dále uvedl, že jedním z bodů dalšího jednání RHSD ČR, které se bude konat 18. 11. 2019, bude program 
RE:START. Dalšími body budou boj proti suchu, změna systému financování státních podniků Povodí, digitální agenda, 
reformní opatření v oblasti školství (ne/zavádět povinnou maturitní zkoušku z matematiky, připravenost školství na změnu 
ekonomiky), elektronické potvrzení pracovní neschopnosti (e-neschopnosti), novela zákona o významné tržní síle. 
G. Nekolová poděkovala za informaci. Jednání RHSD ČR, kde bude projednáván RE:START, se pravděpodobně osobně 
zúčastní z pozice národní manažerky programu RE:START (MMR). Velmi pravděpodobně bude možné vyslat tedy jiného 
zástupce za tripartitu. Dále uvedla, že 4. Akční plán ještě v tuto dobu nebude ve finální podobě. Doporučuje projednat spíše 
implementaci již schválených opatření. 
 

Usnesení: 26/P/19 Informace z jednání RHSD ČR 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí informaci z jednání RHSD ČR 

Hlasování:   17 pro    0 proti       0 zdržel se   
Usnesení    schváleno       

 

K BODU 5: Prezentace SPŠ TOS Varnsdorf, s.r.o. 
G. Nekolová ještě jednou poděkovala zástupcům TOS Varnsdorf i SPŠ TOS Varnsdorf za možnost zrealizování jednání 
krajské tripartity na jejich území a předala slovo Ing. Hriczovi, řediteli SPŠ TOS Varnsdorf. F. Hricz odprezentoval SPŠ TOS 
Varnsdorf, její cíle a plány, viz příloha tohoto usnesení. R. Rozsypal, finanční ředitel TOS Varnsdorf dále uvedl, že 
společnost TOS Varnsdorf do „své“ školy investovala již 120 milionů Kč. V současné době jsou plány na dostavbu tělocvičny 
a prostor pro praktickou výuku, které jsou vyčísleny v hodnotě 50 milionů Kč. Následně vznesl dotaz, zdali je možné nalézt 
nějaký dotační titul ve vztahu k RE:STARTu? Tato škola je znevýhodněna z hlediska financování státních a soukromých 
škol. Škola nevybírá od žáků školné, ani je nezavazuje, aby následně museli ve společnosti TOS Varnsdorf zůstat pracovat. 
Jejich cílem je, aby u nich pracovali ti odborníci, kteří chtějí a ne ti, kteří musí. G. Nekolová slíbila ověřit možnosti budoucí 
dotace z RE:STARTu i financování středních škol, které nevybírají školné. P. Kalitová žádala, aby toto nebylo vyjednáváno 
plošně pro všechny soukromé střední školy, neboť u některých není kvalita příliš vysoká. R. Vonka uvedl, že TOS Varnsdorf 
je typem „podnikové“ školy a takové školy by měly být podpořeny 
 

Usnesení: 27/P/19 Prezentace SPŠ TOS Varnsdorf, s.r.o. 
Předsednictvo HSR-ÚK 
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I. vzalo na vědomí prezentaci SPŠ TOS Varnsdorf, s.r.o. 

II. ukládá předsedkyni HSR-ÚK G. Nekolové ověřit možnosti financování, a to i ve vztahu k programu 
RE:START, s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem průmyslu a obchodu ve vztahu 
k dlouhodobému financování i plánované investici 

 
Hlasování:  17  pro    0 proti       0 zdržel se   
Usnesení    schváleno       

 

K BODU 6: Informace k problematice zaměstnávání osob se ZP 
G. Nekolová uvedla všechny přítomné do dané problematiky. Byla zvýšena minimální mzda, ale nebyla zvýšena úhrada 
příspěvku na zaměstnance se zdravotním postižením. Problematiku dále rozvedla G. Lamková z Krajské hospodářské 
komory Ústeckého kraje (zástupkyně L. Formana). Příspěvek na zaměstnance se zdravotním postižením je 75 % 
superhrubé mzdy, ale maximální strop je 12 000 Kč. Tudíž je nutné měsíčně na každého zaměstnance doplácet 980 Kč. 
Podnikatelská činnost se tak velmi začíná podobat sociálním službám. Tito zaměstnanci potřebují individuální přístup, mají 
vysokou absenci, je třeba jim vycházet vstříc s ohledem na jejich specifické potřeby. U společnosti pana Formana se pro 
letošní rok jedná o ztrátu 8.000 Kč. Nicméně pokud by situace dále takto pokračovala, musel by pan Forman činnost své 
chráněné dílny ukončit. Stát by pak vyplatil na podporách v nezaměstnanosti cca 350.000 Kč (nejsou zde započítány další 
sociální dávky, o které by si tyto osoby mohly dále žádat). Nicméně hlavní efekt, je v tom, že tyto znevýhodněné osoby rády 
chodí do práce a cítí se užitečné. To je synergickým efektem pro ně i pro celou společnost. 
D. Kadečka doplnil, že tato problematika byla diskutována na i na posledním jednání RHSD ČR. Systém, jak této situaci 
předcházet, byl nastaven v září 2018, nicméně rok leží novela Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v Poslanecké 
sněmovně. Dodal, že všichni sociální partneři jsou zajedno - tato situace musí být urychleně vyřešena. R Šplíchalová uvedla, 
že minulý týden prošel sněmovní tisk 463, který navrhuje navýšení příspěvku, prvním čtením. Byl již projednán na Výboru 
pro sociální politiku. Zároveň byla schválena zkrácená 30denní lhůta na projednání. Pokud bude návrh schválen, bude 
příspěvek zvýšený pro 4. kvartál roku 2019, pro 3. kvartál to již zpětně nebude možné. Ministerstvo práce a sociálních věcí 
připravilo návrh, který by zohledňoval valorizaci tohoto příspěvku, aby k této situaci již nedocházelo. G. Nekolová tedy 
navrhuje oslovit poslance z Ústeckého kraje, aby podpořili návrh dorovnání těchto příspěvků. Pokud je již tato problematika 
projednávána v Poslanecké sněmovně, nemá smysl apelovat na Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby se problematikou 
zabývala, neboť tak již činí. 
 

Usnesení: 28/P/19 Informace k problematice zaměstnávání osob se ZP 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí informaci k problematice zaměstnávání osob se ZP 
II. ukládá předsedkyni HSR-ÚK G. Nekolové ve spolupráci se zaměstnaneckými a zaměstnavatelskými 

organizacemi formulovat podnět o podporu urychleného řešení této problematiky zákonodárci za Ústecký kraj 
 

Hlasování:  17  pro    0 proti       0 zdržel se   
Usnesení    schváleno       

 

G. Nekolová všem poděkovala za účast. Po ukončení oficiálního jednání proběhla komentovaná prohlídka školy, viz 
fotografie přílohou.  
 

Zapsala: Edita Kovaříková, 19. 9. 2019 v Rumburku 
Ověřili: Gabriela Nekolová, DiS., 19. 9. 2019 v Rumburku 

 


