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434 37 Most, Budovatelů 2532 

 
 

U S N E S E N Í  
z 75. jednání  

 Předsednictva  
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje 

dne 5.11.2015 v Mostě od 11.00 hod.   
 

 
Přítomni: dle prezenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSR-ÚK) 
 
Zahájení  
 
Úvodní slovo Miroslav Tlapák, statutární zástupce HSR-ÚK      
  

1. Volba předsedy HSR-ÚK 
1.1. Seznámení s kandidátní listinou  
1.2. Seznámení s volebním řádem 
1.3. Schválení volební komise + skrutátora 
1.4. Schválení způsobu volby  
1.5. Volba Předsedy HSR-ÚK 
1.6. Zpráva volební komise 
předkládá M. Tlapák, statutární zástupce HSR-ÚK 

 
2. Různé 

 
3. Závěr 

 
 
Hlasování:   pro  11     proti   0    zdržel se  0 
Program jednání byl schválen 
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ZAHÁJENÍ 
 
Jednání zahájil statutární zástupce HSR-ÚK Miroslav Tlapák, který přivítal všechny přítomné. Na začátek 
informoval o hlavním bodu programu, kterým je volba předsedy HSR-ÚK. Termín pro zaslání nominací na 
kandidáty byl stanoven na 30.10.2015.  
 

K BODU 1: Volba předsedy HSR-ÚK 
 
Statutární zástupce HSR-ÚK a místopředseda M. Tlapák uvedl volbu předsedy HSR-ÚK. Přítomné 
seznámil s návrhem volebního řádu a nechal hlasovat o způsobu volby a složení volební komise. Dále 
oznámil, že jediným nominovaným kandidátem na post předsedy HSR-ÚK je Gabriela Nekolová, Dis., 
stávající místopředsedkyně pro Výkon agendy HSR-ÚK, která byla navržena třemi okresními 
hospodářskými a sociálními radami (HSRM, HSRÚ a HSRLT).  
 
G. Nekolová se jako jediná kandidátka všem představila a uvedla, že nominaci přijímá. 
  
R. Falbr, člen HSRM podpořil svými slovy G. Nekolovou a v případě zvolení na post předsedkyně jí 
popřál hodně štěstí a zdaru.  
 
Volbu zahájil statutární zástupce HSR-ÚK Miroslav Tlapák. Volba proběhla veřejně a jednohlasně byla 
zvolena Gabriela Nekolová, DiS. Z volby je pořízen volební protokol. 
 

M. Tlapák poblahopřál nové předsedkyni HSR-ÚK G. Nekolové. Dále přednesl Předsednictvu návrh 
Výkonného výboru a to, jmenovat bývalého předsedu HSR-ÚK R. Falbra čestným členem  

HSR-ÚK s možností účastnit se všech jednání HSR-ÚK.  
 

G. Nekolová poděkovala jménem všech okresních hospodářských a sociálních rad R. Falbrovi  
za vybudování krajské tripartity a zásluhy v oblasti rozvoje Ústeckého kraje.  
 

Usnesení 34/15/P – Volba předsedy HSR-ÚK 
 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. bylo seznámeno s kandidátní listinou a volebním řádem 
II. zvolilo volební komisi ve složení Karel Havelka, Hana Lukešová, Miroslava Jandeková 
III. zvolilo skrutátora Hanu Lukešovou 
IV. rozhodlo o provedení voleb aklamací 
V. provedlo volbu předsedy HSR-ÚK. Veřejnou volbou byla předsedkyní HSR-ÚK zvolena 

Gabriela Nekolová. Funkční období předsedy je pětileté a začíná dnem 5.11.2015. 
VI. jmenuje JUDr. Richarda Falbra čestným členem HSR-ÚK. 

 
Hlasování: pro   12   proti  0     zdržel se  0 
Usnesení schváleno        

 

K BODU 2: Různé 
 
G. Nekolová v tomto bodě shrnula informace o výjezdním zasedání vlády ČR v Ústeckém kraji, která 
mimo jiné schválila přípravu Strategie hospodářské restrukturalizace MSK, ÚK a KVK. Do řešitelských 
týmů budou přijati zástupci z Ústeckého kraje i kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK  
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a KVK. Měl by tak vzniknout dokument popisující naše potřeby, navrhující akční plán jejich řešení  
a finanční rámec. Tento dokument musí nejprve projít meziresortním řízením a v listopadu 2016 by měl 
být předložen Vládě ČR ke schválení. Dále uvedla, že Program na řešení brownfields v Ústeckém kraji, 
na jehož tvorbě se podílí HSR-ÚK a kancelář zmocněnce nebyl předmětem výjezdního zasedání vlády 
ČR. Bude předložen v lednu 2016. Nyní probíhají jednání s příslušnými ministerstvy, která se týkají 
detailů k revitalizaci BF v MSK, ÚK a KVK. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj byla pověřena 
k dokončení programu na demolice vysídlených budov v SVL, který by měl být oficiálně spuštěn v únoru 
2016. Výjezdní zasedání vlády ČR v ÚK se zabývalo také tématem těžebních limitů, které byly zrušeny 
částečně, a to pro lom Bílina G. Nekolová informovala, že s ohledem na rozhodnutí Vlády ČR je nutné 
důraznější naplnění kompenzací za fakt, že jsme průmyslový region, z něhož do státního rozpočtu vždy 
plynuly značné prostředky. Neprolomením limit těžby uhlí na lomu ČSA Ústecký kraj přijde o další 
pracovní místa zejména v okolí Mostecka. G. Nekolová konstatovala, že všechny materiály a příslušná 
usnesení vlády byly rozeslány členům Předsednictva HSR-ÚK elektronicky. 
 
G. Nekolová na závěr všem poděkovala za důvěru a R. Falbrovi za jeho dosavadní práci. 
 
Zapsala: Bc. Hana Lukešová, 6.11.2015 v Mostě 
Ověřili: Gabriela Nekolová, DiS, 6.12. 2015 v Mostě 
 


