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434 37 Most, Budovatelů 2532 

 
 

U S N E S E N Í  
ze 76. společného jednání  
 Předsednictva a Sněmu 

Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje 
dne 15. 12. 2015 v Ústí nad Labem od 14:00 hod.   

 

 
Přítomni: dle prezenční listiny (originál uložen na sekretariátu HSR-ÚK) 

 
Úvodní blok (14:00 – 14:30) 
 
Úvodní slovo předsedkyně HSR-ÚK G. Nekolové 
Informace o činnosti HSR-ÚK v roce 2015        
 
Předsednictvo (14:30 – 15:30) 
  

1. Kontrola plnění usnesení - předkládá G. Nekolová, předsedkyně    
2. Problematika čerpání důlních vod - předkládá V. Aubrecht, předseda HSRT 
3. Priority HSR-ÚK pro rok 2016 - předkládá G. Nekolová, předsedkyně    
4. Příprava jednání Sněmu HSR-ÚK - předkládá G. Nekolová, předsedkyně 
5. Kooptace nových členů - předkládá G. Nekolová, předsedkyně 
6. Diskuze 

 
Přestávka 
 

 

Sněm (15:30 – 16:00) 
 

1. Schválení programu jednání Sněmu - předkládá G. Nekolová, předsedkyně 
2. Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu - předkládá G. Nekolová, 

předsedkyně 
3. Kontrola plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu - předkládá G. Nekolová, 

předsedkyně 
4. Hospodaření HSR-ÚK - předkládá M. Fraško, předseda Finanční komise  
     4.1 Uzavření hospodaření HSR-ÚK za rok 2014   
     4.2 Informace o průběžném hospodaření HSR-ÚK za obd. leden až říjen 2015 
     4.3 Rozpočet HSR-ÚK pro rok 2016 
    4.4 Finanční řád HSR-ÚK pro rok 2016  

         
5. Různé  

 
  
Hlasování:   pro  9     proti   0    zdržel se  0 
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Program jednání byl schválen 

ZAHÁJENÍ 
 
 
Jednání zahájila předsedkyně HSR–ÚK Gabriela Nekolová, DiS. a přivítala hosty, především pak zástupce 
z Karlovarského kraje pana Miloslava Čermáka. Předsedkyně poděkovala členům i sekretariátu HSR-ÚK za 
intenzivní  práci v roce 2015. 
G. Nekolová přednesla Informace o činnosti HSR-ÚK v roce 2015. Zmínila aktivity a témata, která HSR-ÚK 
iniciovala nebo se na nich podílela. Popsány byly aktivity v následujících oblastech: 
  

- účast na práci Regionální stálé konference k řešení čerpání evropských fondů, 
- účast na práci Paktu zaměstnanosti a spolupráce s MPSV v rámci aktualizace státní energetické 

koncepce, 
- úzká spolupráce s kanceláří zmocněnce pro MSK, ÚK a KVK na přípravě restrukturalizační strategie, 
- meziresortní spolupráce s MZE, s MŽP, s MMR a dotčenými kraji v rámci revitalizace Krušných hor, 
- spolupráce s MPO na přípravě programu na regeneraci Brownfiledů a při přípravě programu na podporu 

demolic v sociálně vyloučených lokalitách, 
- spolupráce s MD na prioritách dopravních staveb, 
- podpora umístění logistického centra programu Galileo na území kraje, 
- pravidelná spolupráce se senátory a poslanci Ústeckého kraje, 
- účast na setkání všech regionálních tripartit, aktivity v oblasti společenské odpovědnosti (CSR), 
- spolupráce s Ústeckým krajem a s Radou kvality ČR na prvním ročníku Ceny ÚK za společenskou 

odpovědnost, 
- podílení se na organizaci kulatých stolů  k podpoře podnikání a investic v ÚK, iniciace 

a organizace Podnikatelského fóra Ústeckého kraje, 
- participace na „dnech Ústeckého kraje v Bruselu“, 
- příprava podkladů a programu pro návštěvu premiéra v ÚK, 
- koordinace aktivit Výzkumně vzdělávací platformy a příprava projektu na vzdělávání v ICT. 

 

 
 

Usnesení 35/14/P - Informace o činnosti HSR-ÚK za rok 2015 
 
Předsednictvo HSR-ÚK 

vzalo na vědomí informace o činnosti HSR-ÚK za rok 2015.  
 

Hlasování:  pro 9     proti   0   zdržel se   0 
Usnesení schváleno       
 

 

Předsednictvo HSR-ÚK 

K BODU 1: Kontrola plnění usnesení 
 
Přehled usnesení, která byla ve sledování a jejich aktuální status: 
 
Usnesení 08/14/P: Nový návrh aktivní záplavové zóny na řece Ohři v oblasti Litoměřicka 

 

Předsednictvo HSR-ÚK 

žádá hejtmana Ústeckého kraje o pozastavení schvalovacího procesu stanovení aktivní zóny jako části 

záplavového území na řece Ohři v oblasti Litoměřicka do ověření nejasností.  

Splněno. 

 

Usnesení 08/14/P: Nový návrh aktivní záplavové zóny na řece Ohři v oblasti Litoměřicka 

V návaznosti na původní usnesení požádal Ing. Jiří Aster, zástupce HSRD, o doplnění: 
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požádal HSR-ÚK o podporu programu na zadržování vody v krajině pomocí řízených poldrů, a to za 
účelem zmírňování maximálních a minimálních průtoků a omezování povodňového nebezpečí. 
Splněno.  
 
 
 

Usnesení 26/14/P: Stanovisko HSR-ÚK k novele tzv. Horního zákona 

Předsednictvo HSR-ÚK 

I. zásadně nesouhlasí s přemrštěným navýšením úhrady za vydobytý nerost v případě těžby 

hnědého uhlí na 10ti násobek z těchto důvodů: 

• Podstatné snížení konkurenceschopnosti uhelných společností a navazujících odvětví  

a z toho plynoucí útlum těžby a propouštění zaměstnanců. 

• Zásadní negativní dopady do ekonomické a sociální oblasti celého regionu. 

II. požaduje, aby v případě navýšení úhrad bylo upraveno přerozdělení výnosu z úhrad nejen  

ve prospěch obcí, ale i krajů, a to v poměru minimálně 50% do rozpočtu obcí a krajů a 50%  

do státního rozpočtu.  

Ve sledování. 

 

Usnesení 28/14/P: Konkretizace priorit HSR–ÚK zaslaných jednotlivými radami 
 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

projednalo konkretizaci priorit HSR–ÚK zaslanou jednotlivými radami a  
I. schvaluje priority pro roky 2014 a 2015 dle přílohy č. 2.  

II. ukládá  

- k prioritě č. 1 Průmysl a podnikání sekretariátu HSR–ÚK zajistit návrh zákona  

o veřejných zakázkách a postoupit Odborné komisi pro hospodářství a rozvoj lidských 

zdrojů k připomínkování.  Splněno. 

- k prioritě č. 2 Zaměstnanost a sociální věci sekretariátu HSR–ÚK zajistit návrh 

legislativních změn v oblasti hazardu a postoupit Odborné komisi pro hospodářství  

a rozvoj lidských zdrojů k připomínkování. Trvá.  

- sekretariátu HSR-ÚK v součinnosti s odbornou komisí připravit regionální konferenci 

k tématice vyloučených lokalit, s termínem konání na jaře 2015. Trvá.  

- k prioritě č. 5 sekretariátu HSR–ÚK zajistit průběžné písemné informování 

Předsednictva 4x ročně a 1x ročně zajistit souhrnnou zprávu prezentovanou zástupci 

Krajské zdravotní a.s. na jednání Předsednictva HSR–ÚK. Vyřazeno po dohodě s VV. 

- k prioritě č. 6 předsedovi HSR–ÚK JUDr. Falbrovi projednat s Ministerstvem kultury 

záchranu městské kulturní památky „Nádraží Duchcov“. Vyřazeno po dohodě s HSRT. 

 
V souvislosti s usnesením 28/14P krátce vystoupil předseda RROS ČMKOS p. Cingr s kritikou situace 
v Krajské zdravotní, jejíž nemocnice trpí odchodem kvalifikované pracovní síly – lékařů a zdravotních 
sester, kteří jsou posléze nahrazováni zaměstnanci ze Slovenska, z Ukrajiny a jiných zemí, kteří nemusí 
mít vždy odpovídající kvalifikaci. 
 
  Ve sledování 
 
Téma priorit řešeno dále v programu jednání. 
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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.  
Úkol trvá.  

 
 
 
Usnesení 36/14/P - Kontrola plnění usnesení 
 
Předsednictvo HSR-ÚK 

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

Hlasování: pro  9   proti   0   zdržel se  0 
Usnesení schváleno         
 
 
 

K BODU 2: Problematika čerpání důlních vod 
 
Předseda HSRT p. Aubrecht vysvětlil problém vzlínání spodních vod v dolech po ukončení těžby.  
V průběhu těžby je důlní voda odčerpávána, ale po ukončení těžby je toto vyčerpávání důlní vody ukončeno a 
voda postupně začíná vytěžené šachty zaplavovat. Pan Aubrecht popsal reálnou hrozbu v části Teplic v důsledku 
postupného zaplavování starých podzemních těžebních šachet důlní vodou. Uvedl, že nejprve je třeba tuto vodu 
identifikovat a poté ji začít vyčerpávat. 
 
Ředitel Palivového kombinátu Ing. Lenc navázal na téma důlních vod. Uvedl, že problém důlních vod byl 
identifikován a je řešen v rámci celého území ČR. Zmínil přímé ohrožení Lázní Teplice v Čechách a např. 
Vřesové v Karlovarském kraji a varoval před škodami, které může podzemní důlní voda způsobit. Dále uvedl, že 
se jedná o 1 mld. krychlových metrů vody v podzemí, která se začíná vracet do opuštěných dolů. Pan Lenc 
přítomné informoval o aktivitách MPO a MŽP v rámci tohoto problému. Jedná se o vytvoření databáze informací 
a  
o vybudování monitorovací sítě v jednotlivých ohrožených obcích s cílem nalézt účinná opatření včetně možného 
využití potenciálu důlních vod i v souvislosti s narůstajícím problémem sucha a s nedostatkem vody. 
 
Paní Nekolová též podpořila zařazení důlních vod mezi priority. Navázala na tématiku rizika záplav a sucha a 
uvedla, že Ústecký kraj je v tomto smyslu velmi postižená oblast, žádné komplexní řešení zatím k dispozici není a 
pro jeho nalezení bude třeba sloučit a koordinovat jednotlivé aktivity. Paní Nekolová přislíbila projednání tématiky 
s Ústeckým krajem. 
 
Pan Šefara z HSRD doplnil, že bude třeba zkoordinovat naše aktivity v této oblasti také s Povodím Ohře a 
s Povodím Labe. 

 
Usnesení 37/14/P - Problematika čerpání důlních vod 
Předsednictvo HSR-ÚK 

I. vzalo na vědomí informaci předsedy HSRT V. Aubrechta týkající se problematiky čerpání 

důlních vod  

II. zařadilo problematiku důlních vod mezi priority HSR-ÚK na rok 2016 pod název „Řešení 

důlních vod“ 

III. pověřilo G. Nekolovou projednat s Ústeckým krajem koordinaci aktivit k řešení rizik sucha 

a povodní. 

Hlasování:    pro    8    proti   0   zdržel se  0 
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Usnesení schváleno        
 

 
 

K BODU 3: Priority HSR-ÚK pro rok 2016 
 

Předsedkyně HSR-ÚK požádala jednotlivé Rady o revizi předchozích i současných priorit a o doplnění 
priorit nových. Po diskuzi byl stanoven termín dodání priorit jednotlivých Rad do 29. února 2016. Poté 
bude svolán VV k formulaci a ke schválení priorit pro rok 2016. 
 
 
 
 

Usnesení 38/14/P - Priority HSR-ÚK pro rok 2016 (2017) 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vyzvalo předsedy okresních HSR k předložení svých priorit pro rok 2016 (2017) a 

k zaslání těchto priorit v elektronické podobě na sekretariát HSR-ÚK do 29.2.2016.  

II. uložilo sekretariátu HSR-ÚK v součinnosti s Výkonným výborem zpracování nového 

materiálu pod názvem „Priority HSR-ÚK pro rok 2016 (2017)“ na základě materiálů 

zaslaných jednotlivými okresními HSR. 

Hlasování:    pro    11    proti   0   zdržel se  0 
Usnesení schváleno       

 

K BODU 4: Příprava jednání Sněmu HSR-ÚK 

 

Předsednictvo HSR-ÚK připravilo Sněm a přijalo návrh usnesení. 

Usnesení 39/14/P -  Příprava jednání Sněmu 

Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. stanovilo termín jednání Sněmu HSR-ÚK na 15.12 2015 v Ústí nad Labem 
II. rozhodlo o společném jednání 76. Předsednictva a Sněmu 
III. schválilo program jednání Sněmu: 

 
1. Schválení programu jednání Sněmu 
2. Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu   
3. Kontrola plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu        
4. Finanční komise HSR-ÚK   
    4.1 Uzavření hospodaření HSR-ÚK za rok 2014   
    4.2 Informace o průběžném hospodaření HSR-ÚK za obd. leden až říjen 2015 
    4.3 Rozpočet HSR-ÚK pro rok 2016 
    4.4 Finanční řád HSR-ÚK pro rok 2016      

 

Hlasování:    pro    10    proti   0    zdržel se  0 
Usnesení schváleno      

 
K BODU 5: Kooptace nových členů 
 
G. Nekolová informovala o nominaci nového zástupce HSR Litoměřicka do orgánu HSR-ÚK 
 
Usnesení 32/15/P: Kooptace nových členů 
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Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. Vzalo na vědomí nominaci nového zástupce HSR Litoměřicka do orgánu HSR-ÚK 
II. Kooptuje do Předsednictva: 

 Ing. Iva Pernu 
 
Hlasování:    pro    10    proti   0    zdržel se  0 
Usnesení schváleno      
 
K BODU 6: Diskuze 

 
Pan Aster z HSRD požádal v souvislosti s prioritami jednotlivých rad paní předsedkyni Nekolovou o 
rozeslání jednotného formátu – tabulky – pro vyplnění priorit. Tato forma se již v minulosti osvědčila při 
zjišťování dat ohledně restrukturalizace a členové ostatních rad tuto možnost uvítali.  
Paní předsedkyně Nekolová přislíbila vytvoření jednotné tabulky a její rozeslání všem radám. 

Sněm HSR-ÚK 
 
K BODU 1.: Schválení programu jednání Sněmu 
 
Předsedkyně G. Nekolová seznámila přítomné s návrhem programu, který schválilo Předsednictvo.  
 

Usnesení 1/15/S: 

  Sněm HSR-ÚK 
 

 schvaluje předložený program jednání Sněmu.  
 

  Hlasování:    pro   19     proti   0    zdržel se  0 
  Usnesení schváleno         

 

 
K BODU 2.:  Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu 
 

Předsedkyně G. Nekolová navrhla zapisovatele, skrutátora a ověřovatele zápisu, kteří byli 
odsouhlaseni. 
 

Usnesení 2/15/S:  

  Sněm HSR-ÚK 
 

  I. schvaluje zapisovatele Bc. Hanu Lukešovou  
 II. schvaluje skrutátora Bc. Hanu Lukešovou  
III. schvaluje ověřovatele zápisu Gabrielu Nekolovou, DiS. a Miroslava Tlapáka. 
 

  Hlasování:    pro   19     proti   0    zdržel se  0 
  Usnesení schváleno    
 

 
K BODU 3.: Kontrola plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu 
 
Na návrh p. Aubrechta z HSRT bylo přistoupenou přímo k hlasování o plnění předchozích usnesení, 
které bylo následně schváleno.  
 
Usnesení 8/14/S: 
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 Sněm HSR-ÚK  

I. zásadně odmítá pokusy o rozšíření Evropsky významných lokalit v Povodí řeky Labe 
od hranice s SRN po Litoměřice, tak jak to navrhuje Ministerstvo životního prostředí.  

II. vyzývá vedení Ústeckého kraje, aby zaujalo k této záležitosti rozhodné negativní 
stanovisko. Rozšíření oblasti NATURA 2000 v industrializovaném a dopravně 
strategickém labském koridoru by znamenalo ekonomické ochromení značné části 
Ústeckého kraje a ztížilo by život tisícům jeho obyvatel.  
 
Ve sledování 

 

 
 
 
Usnesení 9/14/S – Zrušení vládního usnesení k územním limitům těžby 
 
Sněm HSR-ÚK 
 vyzývá vládu ke zrušení vládního usnesení k územním limitům těžby a to v rámci projednávání 
aktualizované státní energetické koncepce (ASEK).  
 
  Ve sledování 
 

Usnesení 10/14/S – Novela horního zákona 
 
Sněm HSR-ÚK 

v souvislosti s projednáváním novely horního zákona požaduje vrátit do této novely možnost 
vyvlastnění ve veřejném zájmu a to v rozsahu, který byl v horním zákoně před jeho malou novelou.  

 
 Ve sledování 

 

Usnesení 3/15/S: 

  Sněm HSR-ÚK  

 provedl kontrolu plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu HSR-ÚK a schválil jeho 
plnění. 
 
  Hlasování:    pro 19     proti  0    zdržel se  0 
  Usnesení schváleno      

 
 
K BODU 4.: Hospodaření HSR-ÚK 
 
Člen stálé finanční komise pan Jiří Zima popsal výsledky hospodaření HSR-ÚK za rok 2014, informoval 
o průběžném hospodaření za období leden-říjen 2015 a předložil ke schválení návrh rozpočtu na rok 
2016. 
 
    4.1 Uzavření hospodaření HSR-ÚK za rok 2014 
 
Usnesení 4/15/S: 
  Sněm HSR-ÚK 

I. bere na vědomí čerpání rozpočtu HSR-ÚK v roce 2014 
II. bere na vědomí hospodářský výsledek ve výši mínus 686 200 Kč. 
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  Hlasování:    pro   18     proti   0    zdržel se  0 
  Usnesení schváleno    

  
 
4.2 Informace o průběžném hospodaření HSR-ÚK za období leden až říjen 2015   

 
V rámci hospodaření v roce 2015 byly zmíněny dosud neuhrazené členské příspěvky ve výši 90 tis. Kč 
na rok 2015 a fakt, že hospodaření roku 2015 ovlivní i skutečnost, že dotace z Ústeckého kraje na rok 
2015 bude poslána na účet HSR-ÚK až v průběhu ledna 2016. 
 
Usnesení 5/15/S: 
  Sněm HSR-ÚK 

I. bere na vědomí informace o průběžném hospodaření HSR-ÚK za obd. leden až říjen 
2015. 

 
  Hlasování:    pro   18     proti   0    zdržel se  0 
  Usnesení schváleno   

 
     4.3 Rozpočet HSR-ÚK pro rok 2016 
 
Pro rok 2016 je navržen vyrovnaný rozpočet, který je celkově nižší v porovnání s minulými rozpočty. 
Důvody snížení rozpočtu vysvětlila paní předsedkyně HSR-ÚK G. Nekolová, která je zároveň 
regionálním zástupcem zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK. Pracovní úkoly HSR-ÚK a kanceláře 
zmocněnce vlády se v určitých oblastech prolínají a jsou vykonávány stejnými lidmi. K úspoře nákladů 
HSR-ÚK tak dochází v oblasti mezd a v oblasti pronájmu kanceláře, protože tyto náklady jsou sdíleny. 
 
Stálá finanční komise doporučila Sněmu navrhovaný rozpočet ke schválení. 
 
Usnesení 6/15/S:  

  Sněm HSR-ÚK 
schvaluje Rozpočet HSR-ÚK pro rok 2016, který bude přiložen k usnesení. 

 
  Hlasování:    pro   18     proti    0   zdržel se  0 
  Usnesení schváleno  

 
   
 4.4 Finanční řád HSR-ÚK pro rok 2016 
 
Předsedkyně G. Nekolová popsala, jakým způsobem se snaží získat další prostředky na provoz HSR-
ÚK a následně vysvětlila také důvody ponechání výše členských příspěvků na stávající úrovni 75 tis. Kč 
na okres. Nikdo z přítomných nevznesl žádnou námitku a Finanční řád pro rok 2016 byl následně 
schválen. 
 
Usnesení 7/15/S:  
  Sněm HSR-ÚK 

I. schvaluje Finanční řád HSR-ÚK pro rok 2016 
II. bere na vědomí doporučení Finanční komise hledat další zdroje financování. 

 
  Hlasování:    pro   17     proti   0    zdržel se  1 
  Usnesení schváleno    
 

 
5. Různé 
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V rámci diskuze o slovo požádal pan Miloslav Čermák, radní a zastupitel Karlovarského kraje a 
reprezentant RHSD Karlovarského kraje, který poděkoval za spolupráci obou krajských tripartit a 
podporu, jmenovitě zmínil pana hejtmana, pana Cingra, pana Kliku a paní Nekolovou, se kterými se 
pracovně setkává. Pan Čermák zdůraznil, že problémy KVK a ÚK a jsou z velké části společné a 
obdobné jsou i priority obou krajů, zmínil například oblasti dopravy, zdravotnictví a zaměstnanosti. 
Závěrem svého vystoupení apeloval na pokračování a rozšiřování již existující výborné spolupráce i 
s přihlédnutím k budoucím programům podpory, které budou zaměřeny na MSK, ÚK a KVK a na 
zastoupení obou krajů úřadem zmocněnce vlády. 
 
Závěrem poděkovala předsedkyně HSR-ÚK paní G. Nekolová všem za účast a popřála všem krásné 
prožití vánočních svátků. 
 
Zapsal: Ing. Karel Havelka, 18.12.2015 v Mostě 
Ověřili: Gabriela Nekolová, DiS, ……v Mostě, Miroslav Tlapák, ….. v Mostě 


