434 37 Most, Budovatelů 2532

USNESENÍ

ze 79. řádného jednání
Předsednictva
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
dne 6. 6. 2016 v Ústí nad Labem od 10:00 hod.
Přítomni: dle prezenční listiny (originál uložen na sekretariátu HSR-ÚK)

Zahájení
Úvodní slovo předsedkyně HSR-ÚK G. Nekolové
1. Vystoupení ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové
- témata: útlum těžby a dalších specifických odvětví, zajištění kvalifikované pracovní síly
- diskuze
2. Prezentace aktivit Paktu zaměstnanosti
předkládá M. Klika, radní ÚK
3. Kontrola plnění usnesení
předkládá M. Zelenková

(příloha č. 1)

4. Informace o plnění priorit
předkládá G. Nekolová, předsedkyně a jednotliví gestoři
5. Příprava na setkání regionálních tripartit s RHSD ČR
předkládá G. Nekolová, předsedkyně
6. Různé
7. Závěr
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
Program jednání byl schválen
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ZAHÁJENÍ
Jednání zahájila předsedkyně HSR–ÚK Gabriela Nekolová, DiS. a přivítala všechny přítomné, především
ministryni práce a sociálních věcí Mgr. Michaelu Marksovou a zdůvodnila pozvání paní ministryně na jednání
Předsednictva. Navazujeme tak na úkol, který MPSV dostalo na výjezdním zasedání vlády v ÚK v souvislosti
s útlumem těžby - zpracovat soubor opatření ke kompenzaci ztrát pracovních míst v důsledku útlumu těžby
hnědého uhlí v ÚK. Paní ministryně bude tento materiál v dohledné době předkládat RHSD a následně vládě.
Mezitím vláda projednala Nařízení o příspěvku ke snížení sociálních dopadů v důsledku útlumu těžby, toto
nařízení se nakonec vztahuje pouze na zaměstnance OKD a zaměstnanci z ÚK byli vyřazeni. HSR-ÚK poslala
dopis všem členům RHSD ČR a požádala, aby toto stanovisko vlády bylo přehodnoceno. HSR-ÚK požádala paní
ministryni o společné jednání k oběma tématům. G. Nekolová připomněla, že nejen těžba prochází v ÚK útlumem
a HSR-ÚK se zabývá také tématem útlumu vodní dopravy v důsledku nesplavnosti Labe. Na MD byla k tomuto
tématu zřízena pracovní skupina, kde i MPSV bude členem. Za HSR-ÚK bude zastupovat pan poslanec Pfléger.
K BODU 1: Vystoupení ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové
Paní ministryně poděkovala za pozvání a informovala, že soubor opatření k předložení vládě je v připomínkovém
řízení. Krajská tripartita nedostátá materiály v rámci připomínkového řízení. Paní ministryně představila program
Opatření kompenzující ztrátu pracovních míst v Ústeckém kraji v důsledku útlumu těžby hnědého uhlí. Paní
ministryně slíbila, že na vládě přednese požadavek na přijetí Nařízení vlády na příspěvek pro horníky, aby byl
znovu projednán vládou a byla rozšířena účinnost i na Lom ČSA.
Zmínila také nový příspěvek na dojíždění přes ÚP. Paní ministryně také zmínila program Podpory rozvoje
pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje a jeho aktualizaci. G. Nekolová
upozornila, že v řadě skupin nejsme často zastoupeni a nemáme k dispozici materiály, tento stav G. Nekolová již
řeší.
Usnesení 14/16/P - Vystoupení ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové
Předsednictvo HSR-ÚK
I.
II.
III.

vzalo na vědomí informace ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové
se seznámilo s návrhem programu Opatření kompenzující ztrátu pracovních míst v Ústeckém kraji
v důsledku útlumu těžby hnědého uhlí
žádá ministryni práce a sociálních věcí, aby v rámci programu Opatření kompenzující ztrátu
pracovních míst v Ústeckém kraji v důsledku útlumu těžby hnědého uhlí navrhla znovu
projednat Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací
a útlumem činnosti těžebních uhelných společností a to v celém rozsahu původního návrhu MPO i
pro propouštěné zaměstnance v Ústeckém kraji.

Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení schváleno

K BODU 2: Prezentace aktivit Paktu zaměstnanosti
Viz prezentace přílohou.
Usnesení 15/16/P – Prezentace aktivit Paktu zaměstnanosti
Předsednictvo HSR-ÚK
vzalo na vědomí informace o aktivitách Paktu zaměstnanosti.
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení schváleno
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K BODU 3: Kontrola plnění usnesení
Přehled usnesení, která byla ve sledování a jejich aktuální status:
Předsednictvo
Usnesení 31/15/P – Informace o změně Stanov HSR-ÚK
Předsednictvo HSR-ÚK
bylo informováno o průběhu jednání o změně Stanov a ukládá nově zvolenému předsedovi HSR-ÚK
znovu jednat o úpravě Stanov s Ústeckým krajem.
Trvá.
G. Nekolová doplnila informaci, že Předsednictvem schválené materiály budou projednány dne 8.6. Radou ÚK
následně Zastupitelstvem ÚK dne 27.6.

Usnesení 13/16/P - Řešení dopadů útlumu těžby
Předsednictvo HSR-ÚK
I.
II.
III.
IV.

upozorňuje na reálné ohrožení plnění strategických cílů Státní energetické koncepce
v případě zpoždění předpokládané, a pro další rozvoj české energetiky klíčové, výstavby
nových jaderných bloků.
žádá premiéra ČR, aby pro snížení možného rizika, ještě tato vláda provedla analýzu
potřeb hnědého uhlí z dolu ČSA a to v rámci vyhodnocení naplňování Státní energetické
koncepce k 31.12.2016
vyjadřuje zásadní nesouhlas s návrhy na odpis zásob hnědého uhlí na dole ČSA
s odvoláním na zachování energetické bezpečnosti státu
žádá ministryni práce a sociálních věcí o projednání programu kompenzující ztráty
pracovních míst v souvislosti s možným ukončením těžby na dole ČSA s Předsednictvem
HSR-ÚK a to ještě před projednáním v Radě hospodářské a sociální dohody a ve vládě
ČR.
Splněno.

Viz dopisy v příloze.
Usnesení 16/16/P - Kontrola plnění usnesení
Předsednictvo HSR-ÚK
vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z předchozích jednání HSR-ÚK a souhlasí s vyřazením
Usnesení 26/14/P, 28/14/P, 37/14/P, 6/16/P, 9/14/S a 10/14/S z Kontroly plnění usnesení.
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení schváleno

K BODU 4: Informace a plnění priorit
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G. Nekolová informovala o prioritách a dosavadním plnění. Ze sociální oblasti zmínila vyhlášení 2. ročníku Ceny
Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost. Dále G. Nekolová informovala o vzniku a činnosti nové platformy
VODA v ÚK, ve vztahu k prioritě snižování vnitroregionálních disparit zmínila aktuální postup přípravy Strategie
hospodářské restrukturalizace MSK, ÚK a KVK a k prioritě zlepšování image Ústeckého kraje připomněla
přítomným realizaci 2. Podnikatelského fóra Ústeckého kraje. V závěru ve stručnosti zmínila též potenciál
realizace projektu Trans3Net podpořeného v rámci programu Interreg Central Europe, který se jeví jako
významný především s respektem k obsahu priority Posílení meziregionální a přeshraniční spolupráce zaměřené
na rozvoj hospodářských, obchodních a společenských aktivit.

Usnesení 17/16/P: Informace o plnění priorit
Předsednictvo HSR-ÚK
vzalo na vědomí informaci předsedkyně HSR-ÚK G. Nekolové o plnění priorit
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení schváleno

K BODU 5: Příprava na setkání regionálních tripartit s RHSD ČR
G. Nekolová informovala, že 25. července se v Praze koná společné jednání RHSD ČR s krajskými RHSD.
Témata, která byla vybrána z pohledu našeho kraje za nejdůležitější, jsou regionální školství, činnost krajských
tripartit a problematika strukturálně postižených krajů a hospodářsky problémových regionů.
Usnesení 18/16/P: Příprava na setkání regionálních tripartit s RHSD ČR
Předsednictvo HSR-ÚK
vzalo na vědomí informaci předsedkyně HSR-ÚK G. Nekolové o setkání regionálních tripartit
s RHSD ČR a schvaluje delegaci HSR-ÚK ve složení:
- Gabriela Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK
- Martin Klika, zástupce Ústeckého kraje
- Miloslav Borovička, zástupce odborů
- Jiří Aster, zástupce zaměstnavatelů
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení schváleno

K BODU 6: Různé

Za HSRT byla do finanční komise při HSR-ÚK jmenována zástupkyně firmy Český porcelán a.s. Dubí
paní Vlasta Kohlová. Předsednictvo HSR-ÚK schvaluje jmenování paní Kohlové do finanční komise (11
pro, 0 proti, 0 zdržel se).
Zapsala: Mgr. Markéta Zelenková, 10.6.2016 v Mostě
Ověřili: Gabriela Nekolová, DiS, 18.7.2016 v Mostě, Miroslav Tlapák, 2016 v Mostě
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