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434 37 Most, Budovatelů 2532 

 

U S N E S E N Í 
ze 100. řádného jednání 

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

 
dne 16. 6. 2020 v Ústí nad Labem od 8:30 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. Volby předsedy/předsedkyně HSR-ÚK       Příloha č. 2 
5.1. Seznámení s kandidátní listinou  
5.2. Seznámení s volebním řádem 
5.3. Schválení volební komise + skrutátora 
5.4. Schválení způsobu volby  
5.5. Volba Předsedy/Předsedkyně HSR-ÚK 
5.6. Zpráva volební komise 

předkládá R. Vonka, místopředseda HSR-ÚK 

 
3. Informace z Ústeckého kraje k aktuální situaci COVID-19 

předkládá M. Klika, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje 
 

4. Socioekonomické dopady pandemie 
předkládá D. Prošková, výkonná manažerka Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje 

 
5. Restrukturalizace a problematika uhelných regionů 

předkládá M. Soukup, vedoucí Oddělení RE:START 
 

6. Aktivity HSR-ÚK na 2. polovinu roku 2020 
předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 

 
7. Různé 
  

Závěr (předpoklad 10:00) 
 

Hlasování: pro 21  proti 0 zdržel se 0 
Program jednání byl schválen 

 



2 
 

 
ZAHÁJENÍ 
 
Jednání zahájila předsedkyně HSR-ÚK Gabriela Nekolová a přivítala přítomné. Poděkovala za možnost využití  
reprezentativních prostor hlavního zasedacího sálu KÚ ÚK. Konstatovala, že na jednání je přítomno 18 členů Předsednictva 
a další 3 delegáti s plnými mocemi, zastoupeny jsou všechny tripartitní složky. Předsednictvo je usnášeníschopné. Přivítala 
všechny hosty. Kvitovala také účast pana senátora J. Doubravy. Připomněla, že toto jednání je výroční, neboť se krajská 
tripartita schází už po sté. Následně představila Ing. Jana Rýdla, ml., který byl dne 12. 12. 2019 kooptován za Svaz průmyslu 
a dopravy ČR. J. Rýdl poděkoval za představení a uvedl, že je generálním ředitelem strojírenské společnosti TOS Varnsdorf 
a zároveň také členem představenstva SP ČR. Oblasti, ve kterých v rámci SP ČR dále působí, je export a školství. Zmínil, 
že je velmi rád, že bude moci spolupracovat v rámci HSR-ÚK a rozvíjet Ústecký region. 
Přítomní schválili program navržený Výkonným výborem a G. Nekolová zahájila projednávání jednotlivých bodů. 
 

K BODU 1: Kontrola plnění usnesení 

Informace obsažené v příloze č. 1 podkladů pro jednání Předsednictva představila E. Kovaříková. Přednesla naplňování 
schválených usnesení. 
 

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).  
Návrh novely HZ vláda schválila UV č. 419 dne 17.6.2019. Upravila celkem 5 oblastí: 
- rezervy na sanace, kde uložila povinnost všechny reservy vytvořené od r. 2006 do 30.6.2020 uložit na zvláštní vázaný 

účet v bance 
- zrušila od r. 2022 pětiletou fixaci sazby za úhrady z vydobytých nerostů (pro vyhrazený nerost) 
- vedení báňsko-technické evidence doplnila o údaje ekonomického charakteru 
- evidenci CHLÚ a dobývacích prostorů uložila zpřístupnit v katastru nemovitostí 
- uložila MPO do 30.11.2019 předložit komplexní analýzu báňské legislativy. 

Vláda předložila sněmovně návrh novely 25.6.2019. Rozeslán poslancům byl jako sněmovní tisk 531/0. Zpravodaj tisku je 
poslanec Leo Luzar. 1. čtení proběhlo na 40. schůzi PSP dne 24.1.2020 a uložilo projednání na Výboru pro životní prostředí, 
Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Ústavně právnímu výboru a garančnímu Hospodářském výboru. 2. čtení 
je navrženo na pořad 49. schůze (od 26.5.2020).   

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: 3/P/20 Informace o nedostatečné výši příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
Předsednictvo HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí informaci L. Formana, KHK ÚK, Informace o nedostatečné výši příspěvku na zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením 

II. ukládá předsedkyni HSR-ÚK G. Nekolové apelovat na ministryni práce a sociálních věcí a na senátory a 

poslance našeho kraje, aby tuto situace urychleně vyřešili 

Byl připraven dopis na ministryni práce a sociálních věcí, senátorky, senátory a poslance a poslankyně, který byl dne 11.6.2020 rozeslán. 
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Usnesení: 7/S/20 Vyhlášení voleb předsedy/předsedkyně HSR-ÚK 
Předsednictvo HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí informace k vyhlášení voleb předsedy/předsedkyně HSR-ÚK 
II. vyhlašuje nominační lhůtu pro volby předsedy/předsedkyně HSR-ÚK do 31. 5. 2020 

Volba předsedy/předsedkyně HSR-ÚK bude realizována na jednání Předsednictva dne 16.6.2020..  
 
 

Potvrzení per rollam schválených usnesení 99. Předsednictva HSR-ÚK a Sněmu HSR-ÚK 
 
Usnesení: 1/P/20 Schválení programu Sněmu 
Předsednictvo HSR-ÚK  
 

I. schvaluje program Sněmu, který se bude konat 23. 3. 2020 v Ústí nad Labem 

Hlasování:   20 pro    0 proti     2 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 
Usnesení: 2/P/20 Informace z jednání zástupců HSR-ÚK s ministrem životního prostředí 
Předsednictvo HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí informace z jednání zástupců HSR-ÚK s ministrem životního prostředí 

Hlasování:   22 pro    0 proti     0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno     

 
Usnesení: 3/P/20 Informace o nedostatečné výši příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
Předsednictvo HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí informaci L. Formana, KHK ÚK, Informace o nedostatečné výši příspěvku na zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením 

II. ukládá předsedkyni HSR-ÚK G. Nekolové apelovat na ministryni práce a sociálních věcí a na senátory a 

poslance našeho kraje, aby tuto situace urychleně vyřešili 

 
Hlasování:   19 pro    0 proti     3 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno       
 
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 

Hlasování:   25 pro    0 proti       0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno       
 

 
 
Usnesení: 2/S/20 Žádost Asociace samostatných odborů o vstup do HSR-ÚK 
Sněm HSR-ÚK  
 

I. schvaluje vstup Asociace samostatných odborů do HSR-ÚK   

Hlasování:   19 pro    3 proti       3 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Usnesení: 3/S/20 Informace z Uhelné komise ČR, ÚK  
Sněm HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí informace z Uhelné komise ČR, ÚK 

Hlasování:   25 pro    0 proti       0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno    

 

Usnesení: 4/S/20 Informace o hospodaření HSR-ÚK 
Sněm HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí informaci o vývoji hospodaření HSR-ÚK k 31.12.2019 za běžnou i doprovodnou činnost 
II. schvaluje hospodaření HSR-ÚK v roce 2019 s přebytkem 331.605,68 Kč 
III. schvaluje, že přebytek nebude převeden na spořicí účet, ale bude využit na předfinancování běžné činnosti 

HSR-ÚK i doprovodných činností, v 1. pol. roku 2020. 
 
Hlasování:   24 pro    0 proti    1 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno                
 
Usnesení: 5/S/20 Priority HSR-ÚK 
Sněm HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí plnění priorit HSR-ÚK za rok 2019 
II. bere na vědomí vypořádání připomínek členů k návrhu priorit HSR-ÚK pro rok 2020 
III. schvaluje  priority HSR-ÚK na rok 2020 ve znění viz příloha P10 Priority 2020 

 

Hlasování:   25 pro    0 proti    0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno                                                                                                                                                                                                    
 
Usnesení: 6/S/20 Informace o činnosti platforem při HSR-ÚK 
Sněm HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí informace o činnosti platforem při HSR-ÚK 

 
Hlasování:   25 pro    0 proti     0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno                         
 
Usnesení: 7/S/20 Vyhlášení voleb předsedy/předsedkyně HSR-ÚK 
Sněm HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí informace k vyhlášení voleb předsedy/předsedkyně HSR-ÚK 
II. vyhlašuje nominační lhůtu pro volby předsedy/předsedkyně HSR-ÚK do 31. 5. 2020 

 
Hlasování:   24 pro    0 proti     1 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno                           
 

 

 

 
Usnesení: 5/P/20 Kontrola plnění usnesení 
Předsednictvo HSR-ÚK  
 

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

II. potvrzuje per rollam schválená usnesení 99. Předsednictva a Sněmu, viz příloha č. 1 

 

Hlasování:   21 pro    0 proti       0 zdržel se   
Usnesení    schváleno       
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K BODU 2: Volby předsedy/předsedkyně HSR-ÚK  
G. Nekolová vyzvala místopředsedu HSR-ÚK R. Vonku, aby se ujal tohoto bodu a provedl členy Předsednictva volbou 
nové/ho předsedy/předsedkyně HSR-ÚK na další pětileté období. R. Vonka informoval přítomné, že dle stanov čl. IV, 
odstavec 2 volí předsedu Předsednictvo. Usnesením 7/S/20 byly vyhlášeny volby předsedy/předsedkyně HSR-ÚK. Do 
stanoveného data, tedy 31.5.2020, obdržel sekretariát HSR-ÚK 3 nominace – od HSRÚ, HSRM a HSRT. Všechny tyto 
nominace znějí na jméno současné předsedkyně G. Nekolovou. Ta tuto nominaci přijala. R. Vonka navrhl složení volební 
komise – R. Vonka, předseda volební komise, H. Veverková, členka volební komise a E. Kovaříková, členka volební komise. 
Tento návrh byl přijat. E. Kovaříková se stala také skrutátorem těchto voleb. R. Vonka dále požádal, aby se členové 
Předsednictva vyjádřili, zdali chtějí tajnou či veřejnou volbu. V. Aubrecht uvedl, že pokud je to volba s jedním kandidátem, 
bylo by vhodné realizovat volbu veřejnou. S tímto názorem ostatní členové Předsednictva souhlasili. Následovalo stručné 
vystoupení G. Nekolové, která poděkovala za možnost dosavadní spolupráce a naději na její pokračování. Shrnula, že je 
ráda, že se za jejího vedení povedlo realizovat mnoho stanovených priorit, navázat úspěšnou spolupráci, stabilizovat 
hospodaření a vytvářet podmínky pro transformaci našeho regionu, např. v rámci strategie RE:START, v dotačních 
programech, v odborných platformách atd. Poté proběhla samotná volba, ve které byla G. Nekolová jednomyslně zvolena 
novou předsedkyní na dalších 5 let. Následně byl vyhotoven volební protokol o provedené volbě. Členové volební komise 
jej podepsali. Volební protokol je uložen v sekretariátu HSR-ÚK. Na závěr tohoto bodu G. Nekolová poděkovala za 
projevenou důvěru a uvedla, že se těší na další spolupráci. 
 
Usnesení: 6/P/20 Volby předsedy/předsedkyně HSR-ÚK 
Předsednictvo HSR-ÚK  

I. bylo seznámeno s kandidátní listinou a volebním řádem 

II. zvolilo volební komisi ve složení: 

- Radek Vonka - předseda volební komise 

- Helena Veverková - člen volební komise 

- Edita Kovaříková - člen volební komise 

III. zvolilo skrutátora: Editu Kovaříkovou 

IV. rozhodlo o provedení voleb veřejným hlasováním 

V. provedlo volbu předsedy/předsedkyně HSR-ÚK. Veřejnou volbou byla předsedkyní HSR-ÚK zvolena 

Gabriela Nekolová. Funkční období předsedkyně je pětileté a začíná dnem 5. 11. 2020. 

 

Hlasování    20 pro       0 proti       1 zdržel se  
Usnesení    schváleno       

 

 
K BODU 3: Informace z Ústeckého kraje k aktuální situaci COVID-19 
G. Nekolová následně požádala 1. náměstka hejtmana M. Kliku, aby seznámil všechny přítomné s přístupem Ústeckého 
kraje ke koronavirové pandemii. M. Klika nejprve pogratuloval G. Nekolové ke znovuzvolení. Následně uvedl, že krajská 
samospráva učinila mnoho kroků, jež vedly ke zvládnutí pandemie a jejích dopadů, a to v oblasti podnikání, zdravotnictví, 
ochranných pomůcek i sociálních služeb. Zmínil např. fakt, že se povedlo a povede mezi živnostníky v našem kraji rozdělit  
v celkové sumě až 70 milionů korun. 540 žádostí už bylo schváleno a proplaceno, dalších cca 500 je nyní ve schvalovacím 
procesu. Po schválení jsou podnikatelům odesílány finanční prostředky do 3 dnů. A na dalších formách podpory obyvatel  
a organizací kraj dále pracuje. Osvědčilo se každodenní řízení a komunikace krajského krizového štábu i panelu 
humanitárních činností. Díky nemocnicím Krajské zdravotní, a.s., byla velmi rychle zřízena odběrové místa. Fungovaly také 
„odběrové“ sanitky, ve kterých se mohli nechat otestovat občané v místech svého bydliště. Osvědčila se také spousta 
dobrovolnických organizací a dobrovolníci, kteří pomáhali různým způsobem mnoha občanům. Současně uvedl, že Ústecký 
kraj v zájmu úspor snižuje výdaje ve svém rozpočtu. Na závěr svého vystoupení poukázal na skutečnost, že z důvodu 
rozhodnutí státu budou významně sníženy rozpočty kraje i měst. S tímto však Ústecký kraj nesouhlasí a chystá apel na 
vládu, aby toto rozhodnutí přehodnotila. Více informací k tomuto bodu viz příloha č. 2 tohoto usnesení. 
V rámci diskuze vyjádřil V. Aubrecht politování nedostatečného poděkování osobám, jež šily roušky mnohdy z vlastních 
zdrojů. L. Formam se k tomuto názoru připojil. M. Klika uvedl, že se snažili poděkovat všem osobám, jež se do boje proti 
koronaviru zapojily, nicméně bere si za své ještě jednou plošně poděkovat. L. Drlý zmínil, že ho mrzí, že se HSR-ÚK více 
nezapojila do boje s pandemií a uvedl názor, že by bylo vhodné zrealizovat anketu mezi členy s cílem, co se povedlo a kde 
jsou naopak slabiny. G. Nekolová na to reagovala informací, že v začátku nouzového stavu byl rozeslán všem členům 
email, zdali mají nějaké podněty či informace, které by bylo vhodné realizovat. HSR-ÚK nevytvořila vlastní program pomoci, 
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ale podpořila všechny existující a komunikovala je prostřednictvím svých distribučních kanálů. Je ale možné se z této 
situace poučit a v obdobném případě reagovat již odlišně. M. Andrt hovořil o tom, že děkování nikdy není dost, nicméně 
také je rád, že naše společnost je v pořádku, kde pomáhat si je normální. Zmínil, že mnohá města a obce Ústeckého kraje 
se svých rolí v rámci boje proti krizi zhostili se ctí. Bylo by vhodné vypíchnout dobré příklady praxe a spolupráce a dále je 
podporovat. Sám uvedl, že v rámci SMART komise ÚK je rozvíjena otevřená datová platforma, která pracuje s mnoha daty 
a vyvíjejí se kvalitnější a efektivnější systémy pro jejich využití. Pro zlepšování této oblasti mohou být členové HSR-ÚK 
partnerem. R. Vonka vyjádřil názor, že lidé nečekají na poděkování, ale na rozvolnění nouzového stavu. V začátcích 
pandemie byla opatrnost a přiškrcení ekonomiky v pořádku, nicméně v současné době, kdy se epidemiologická čísla vyvíjejí 
příznivě, by mělo přijít uvolnění a podpora organizací a občanů v rámci Ústeckého kraje i celé ČR. I. Perna reagoval na 
pana L. Drlého a konstatoval, že neshledává nedostatky na straně HSR-ÚK. 
 

 
Usnesení: 7/P/20 Informace z Ústeckého kraje k aktuální situaci COVID-19 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí informace z Ústeckého kraje k aktuální situaci COVID-19 

 
Hlasování:   21  pro    0 proti       0 zdržel se   
Usnesení    schváleno       

 
K BODU 4: Socioekonomické dopady pandemie 
G. Nekolová zahájila bod č. 4 informacemi o samotném Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje, jež v regionu působí již 7 let 
a přispívá k tvorbě pracovních míst a k rozvoji vzdělávání. Pakt zaměstnanosti byl zřízen Ústeckým krajem, HSR-ÚK, ÚP, 
RROS, UJEP a KHK ÚK. Pakt zaměstnanosti v uplynulých letech podpořil vznik 642 pracovních míst pro uchazeče o 
zaměstnání s nějakým handicapem na trhu práce. Pakt zaměstnanosti je součástí několika systémových projektů MPSV 
v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Následně předala slovo D. Proškové, výkonné manažerce Paktu zaměstnanosti, která 
seznámila přítomné se současným vývojem na trhu práce a jeho predikcí. Uvedla, že ačkoliv současná situace zatím 
nevypadá nijak hrozivě, mnozí zaměstnavatelé v Ústeckém kraji hlásí propouštění, někteří z nich pak hromadné. Dále 
uvedla, že Pakt zaměstnanosti je zapojen do projektu KOMPAS, který se zabývá predikcí vývoje trhu práce, a to až do 
detailu jednotlivých oborů. Nyní jsou zpracovávány aktualizované informace související se zásahem COVID do 
zaměstnanosti ČR, potažmo tedy i v regionu ústeckém. Více viz příloha č. 3 tohoto usnesení. J. Rýdl vznesl námitku ke 
statistickým číslům některých oborů, konkrétně pak u oboru „slévač“, kdy uvedl, že slévači nejsou, žádný obor je nevyučuje 
a do budoucnosti to bude problém. D. Prošková kvitovala tuto zpětnou vazbu a uvedla, že tyto údaje budou verifikovány 
v území, tudíž požádala J. Rýdla a všechny přítomné, zdali by byli ochotni s verifikací pomoci. Zpětná vazba na tuto žádost 
byla pozitivní. 
 
 

Usnesení: 8/P/20 Socioekonomické dopady pandemie 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí informaci o socioekonomických dopadech pandemie 

Hlasování:   21   pro    0 proti       0 zdržel se   
Usnesení    schváleno       

 
K BODU 5: Restrukturalizace a problematika uhelných regionů 
K Tichý, zástupce vedoucího Oddělení RE:START, sdělil všem přítomným přehled možností pro přeměnu a rozvoj 
Ústeckého kraje. Především dotačních, které jsou a budou realizovány v rámci strategie RE:START, ale také 
prostřednictvím tzv. Just Transition Fondu (Fondu spravedlivé transformace), kterým chce Evropská unie pomoci 
posttěžebním regionům s restrukturalizací, a mnoho dalších. Více informací viz příloha č. 4 tohoto usnesení. 
 
Usnesení: 9/P/20 Restrukturalizace a problematika uhelných regionů 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí informaci o restrukturalizaci a problematice uhelných regionů 

 
Hlasování:  21 pro    0 proti       0 zdržel se   
Usnesení    schváleno       
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K BODU 6: Aktivity HSR-ÚK na 2. polovinu roku 2020 
G. Nekolová v závěru jednání jen rychle shrnula, že se souhlasem členů Předsednictva nebude z důvodu koronavirové 
krize realizováno Podnikatelské fórum Ústeckého kraje a soutěž za společenskou odpovědnost. Organizace teď mají mnoho 
problémů, mnohdy existenčních. Na podzim roku, na přelomu září a října, by však HSR-ÚK ve spolupráci s ÚK a Paktem 
zaměstnanosti připravila a zrealizovala „Fórum trhu práce“, kde by byly shrnuty všechny poznatky vývoje trhu práce, 
nástroje pro řešení následků krize a socioekonomických problémů, jež pro Ústecký kraj tímto vznikají nebo se násobí. 
V plánu je realizace odborných platforem, vzniklých při HSR-ÚK. Jako první bude v druhé polovině července zrealizována 
Vodíková platforma. Bude následovat Výzkumně-vzdělávací platforma a Platforma Voda. O všech akcích budou členové 
Předsednictva včas informováni. 
 

Usnesení: 10/P/20 Aktivity HSR-ÚK na 2. polovinu roku 2020 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí informaci o aktivitách HSR-ÚK na 2. polovinu roku 2020 a 

II. souhlasí s úpravou původního harmonogramu, který bude s ohledem na postpandemický vývoj operativně 
upravován 

 
Hlasování:  21  pro    0 proti       0 zdržel se   
Usnesení    schváleno       

 

Zapsala: Edita Kovaříková, 16. 6. 2020 v Ústí nad Labem 
Ověřili: Gabriela Nekolová, DiS., 16. 6. 2020 v Ústí nad Labem 

 

 

 


