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434 37 Most, Budovatelů 2532 

 
 

U S N E S E N Í  
z 83. řádného jednání  

 Předsednictva 
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje 

dne 16.2.2017 v Mostě od 10:00 hod.   
 

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

  
        
Zahájení 
Úvodní slovo předsedkyně HSR-ÚK G. Nekolové   

     
1.     Kontrola plnění usnesení       příloha č. 1  

předkládá K. Luňáková, tajemnice HSR-ÚK 
 

2.     Informace o změně Stanov, HSR-ÚK     
        předkládá E. Mynaříková, sekretariát HSR-ÚK  
 
3.     Kooptace delegovaných zástupců      příloha č. 2 
        předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK   
  
4.     Projednání žádosti Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje o vstup do HSR-ÚK   
         předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK  
 
5.     Příprava projednání Akčního plánu Strategie hospodářské  
        restrukturalizace v Krajské dozorčí radě     příloha č. 3 
        předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK  
  
6.     Problematika D7 
 
Závěr 

  
    

Hlasování:   pro  12    proti   0    zdržel se  0 
Program jednání byl schválen 
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ZAHÁJENÍ 
 
Jednání zahájila předsedkyně HSR-ÚK Gabriela Nekolová a přivítala přítomné. Nově přistupující členové zatím, 
do schválení Stanov Krajským soudem, nehlasují, účastní se jednání jako hosté. 
Přítomno je 12 členů Předsednictva, Předsednictvo je usnášeníschopné. 
 
 
K BODU 1: Kontrola plnění usnesení 
K. Luňáková přednesla přehled usnesení, která byla ve sledování a jejich aktuální status: 
 
Usnesení 20/16/P: Informace ke změně Stanov, přijetí nových členů 
Předsednictvo HSR-ÚK 

IV.   doporučuje Sněmu HSR-ÚK na jeho příštím jednání zrevidovat Stanovy, Jednací řád a Finanční řád a 
doplnit Stanovy v bodě Povinnosti členů o text „člen spolku má povinnost dodržovat Stanovy a plnit 
usnesení orgánů, pokud nejsou v rozporu s příslušnými zákonnými a vnitřními dokumenty, které jsou pro 
jednotlivé členy spolku závazné“. 
Trvá 
Na příštím jednání Předsednictva bude v souladu s novými Stanovami zvolen pouze jeden 
místopředseda HSR-ÚK. 
Trvá 

 
Usnesení  31/P/16:  Informace o hospodaření 
Předsednictvo HSR-ÚK 

III.  ukládá členům Předsednictva zaslat návrhy na aktualizaci priorit pro rok 2017 
IV.  bere na vědomí, že schválení priorit pro rok 2017 bude projednáno Předsednictvem až poté, co vzejdou 

v platnost nové Stanovy HSR-ÚK 
Trvá 

 
Usnesení 34/P/16 – Diskuze k volbě nového místopředsedy 
Předsednictvo HSR-ÚK 

II.  odkládá volbu nového místopředsedy na jednání Předsednictva poté, co vzejdou v platnost nové 
Stanovy 

III.  ukládá sekretariátu připravit volební řád pro volbu místopředsedy a předsedy HSR-ÚK 
Trvá (volební řád přílohou – připraven ke schválení) 

 
Usnesení č. 35/P/16 -  Memoranda o spolupráci 
Předsednictvo HSR-ÚK 

II.  schvaluje  Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě projektu Multifunkční vzdělávací centrum 
v budově nádraží Rakouské severozápadní dráhy v Děčíně a pověřuje předsedu k podpisu 
Trvá (memorandum bude slavnostně podepisováno v březnu) 

 
 
Usnesení č.36/P/16 -  Vstup nových členů 
Předsednictvo HSR-ÚK 

II. vzalo na vědomí, že žádost Svazu podnikatelů ve stavebnictví o vstup do HSR-ÚK bude projednána  na 
příštím jednání Sněmu HSR-ÚK 

III.  doporučuje Sněmu přijetí Svazu podnikatelů ve stavebnictví za člena a souhlasí, že až do jednání  
Sněmu bude zástupce uchazeče zván na jednání Předsednictva HSR-ÚK jako stálý host. 
Trvá 

 
Výkonný výbor 9.2.2017 
Projednat další postup k účasti v jednotlivých komisích a výborech Ústeckého kraje 
 

Diskuze: 

Volební řád – M.Tlapák navrhl připravit jeden volební řád pro volbu místopředsedy a předsedy HSR-ÚK. 

Sekretariát volební řád upraví. 

Komise a výbory Ústeckého kraje - G. Nekolová informovala, jak bylo postupováno ve věci žádostí o přijetí do 

jednotlivých komisí a výborů Ústeckého kraje, nadále bude s Ústeckým krajem o účasti HSR-ÚK ve výborech a 

komisích jednat a trvat na účasti zástupců HSR-ÚK 
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Usnesení 1/P/17: Kontrola plnění usnesení 

Předsednictvo HSR-ÚK  
 

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

II. ukládá členům Předsednictva zaslat návrhy na aktualizaci priorit pro rok 2017 do 28.2.2017 

III. schvaluje volební řád pro volbu místopředsedy a předsedy HSR-ÚK 

 
Hlasování:   pro  12    proti   0    zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
 

K BODU 2: Informace o změně Stanov HSR-ÚK 
E.Mynaříková informovala o průběhu zápisu nových Stanov do spolkového rejstříku. Soud potvrdil znění Stanov. 
Sekretariát HSR-ÚK nyní připravuje další podklady. Zapsáni budou i dnes kooptovaní členové.  Příští týden 
budou  všechny podklady předloženy na soud.   
 
Usnesení 2/P/17: Informace o změně Stanov HSR-ÚK 

Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí informaci o změně Stanov HSR-ÚK 
 
Hlasování:   pro  12    proti   0    zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
 

K BODU 3: Kooptace delegovaných zástupců 
G.Nekolová předložila Předsednictvu nominace na kooptaci delegovaných zástupců jednotlivých členů HSR-ÚK.  
 
Usnesení 3/P/17:  Kooptace delegovaných zástupců 
 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí nominace na kooptaci delegovaných zástupců jednotlivých členů HSR-ÚK 

II. kooptuje: 
a)  do Výkonného výboru   

o za Ústecký kraj    Mgr.Martin Klika 
o za HSR Chomutovska  Ing. Ladislav Drlý 

 
b)  do Předsednictva 

o za Ústecký kraj :    Oldřich Bubeníček 
Mgr. Martin Klika 
Ing. Luboš Trojna 
 

o za zaměstnavatelské organizace:  Mgr.Michal Kurka, SP ČR 
Mgr. Miroslav Horký, SP ČR 
 

o za HSR Chomutovska  Ing. Ladislav Drlý 
o za HSR Litoměřicka   Mgr.Ing. Miroslav Andrt 
o za HSR Ústecka   Ing. Luboš Knechtl 

 
Hlasování:   pro  12    proti   0    zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno 
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K BODU 4: Projednání žádosti Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje o vstup do HSR-ÚK 
G.Nekolová předložila Předsednictvu žádost Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje o vstup do HSR-ÚK 
 
Usnesení 4/P/17:  Projednání žádosti Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje o vstup do HSR-ÚK 
 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí informaci k žádosti o vstup KHK ÚK  

II. vzalo na vědomí, že žádost Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje o vstup do HSR-ÚK 

bude projednána  na příštím jednání Sněmu HSR-ÚK 

III. doporučuje Sněmu přijetí Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje za člena a souhlasí, že až 

do jednání Sněmu bude zástupce uchazeče zván na jednání Předsednictva  a na jednání 

Výkonného výboru HSR-ÚK jako stálý host. 
 
Hlasování:   pro  12    proti   0    zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
 
 

K BODU 5:  Příprava projednání Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace v Krajské dozorčí 
radě 
G. Nekolová informovala o  harmonogramu a aktuálním stavu přípravy Akčního plánu Strategie hospodářské 
restrukturalizace. 
Představila a okomentovala materiály, které Předsednictvo obdrželo 14.2.2017 elektronicky. V příštích dnech 
budou Předsednictvu zaslány aktualizované materiály. Navrhla, aby Předsednictvo delegovalo do Krajské dozorčí 
rady členy Výkonného výboru jako své zástupce.   
 
Představení jednotlivých pilířů Akčního plánu: 
K. Tichý  přednesl informace o pilíři A a B a okomentoval jednotlivá opatření: 
Pilíř A: 
Nadregionální opatření: 

- Program na podporu modernizace technologií firem  - Technologie 

- Podnikavý region (PODREG) – program na podporu začínajících podnikatelů či podnikatelských záměrů 

- Program na podporu produktových inovací 

- Program na podporu kolaborativního výzkumu firem – obdoba programu TRIO nebo specifické regionální alokace 

na další výzvy programu TRIO 

- Posílení regionálních kanceláří CzechInvest – rozšíření kapacity a poskytování nových služeb v oblasti podpory 

podnikání 

- Exportní vzdělávání – posílení kapacit a specifických zaměření služeb podpory export 

- Program na  podporu produktových inovací   

- Regionální fond na podporu podnikání  - připravit a rozpracovat pro další akční plán 

- Centra průmyslových kompetencí – připravit a rozpracovat pro další akční plán 

Regionálně specifická opatření nejsou uvažována 
 
Pilíř B 
Nadregionální opatření:  

- Regenerace a revitalizace brownfieldů 

- Zajištění nabídky průmyslových ploch typu greenfield a zlepšování kvality a využitelnosti stávajících průmyslových 

zón 

- Vzdělávání v oblasti rozvoje místních ekonomik, lákání investic a podpory podnikání 

- Regionální politika Aftercare 

G.Nekolová k pilíři B doplnila informace o probíhající novele zákona o investičních pobídkách, kde mají být  
strukturálně postižené kraje zohledněny. 
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G.Nekolová  přednesla informace o pilíři C a okomentovala jednotlivá opatření: 
Nadregionální opatření: 

- Podpora bilaterární spolupráce v aplikovaném výzkumu, včetně podpory přeshraničních projektů (program 

DELTA2) 

- Podpora technologického transferu, který by mohl do budoucna podporovat propojování lokálních inovativních 

MSP s V. organizacemi (program GAMA2) 

- Národní centra kompetence – projekty podpory dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací a firem v klíčových 

oblastech rozvoje daného regionu na léta 2018-2030 

- Program podpory naplňování národní RIS3 v regionech včetně přímé metodické a konzultační podpory v krajích 

- Podpůrný nástroj na přípravu společných projektů VO a aplikační sféry 

- Program získávání expertů pro krajskou VaV excelenci 

- Inovační partnerství 

- Program IÓTA - Regionální program VaVaI pro Ústecký a Karlovarský kraj v návaznosti na RIS3 (Centrum chytré 

infrastruktury a technologií pro kvalitu života – bude součástí programu IÓTA) 

- Vzdělávání a výzkum v oblasti lázeňství a balneologie (vůdčí roli předpokládáme na úrovni KVK, opatření bude 

zapojeno na úrovni všech regionů) 

- Zatraktivnění studia PhD. ve strukturálně postižených krajích 

Regionálně specifická opatření 

- Výzkumné a vývojové centrum Fergunna 

- Rozvoj výzkumně-vývojových aktivit v oblasti využití lithia 

 

K.Tichý představil pilíř D a okomentoval jednotlivá opatření, pilíř má přesahy do pilířů C a E: 
Nadregionální opatření: 

- Regionální talent management - zvýšení atraktivity krajů pro život obyvatel, a rozšíření nabídky perspektivních 

pracovních a kariérních vyhlídek pro mladé a kvalifikované odborníky 

- Kariérové poradenství a celoživotní poradenství v krajích  

- Yes, I do (zlepšení komunikace v anglickém jazyce u absolventů základních, středních a vysokých škol i 

zaměstnanců místních firem) 

- Krok za krokem na trh práce – rozvoj zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných osob 

- Tranzitní sociální podniky 

- Zaměstnanci pro moderní průmyslové firmy (vzdělávání 4.0 a práce 4.0 pro průmysl 4.0) 

- Rozvoj podnikavosti v počátečním vzdělávání 

- Specifický program / výzva na podporu rozvoje infrastruktury VŠ ve strukturálně postižených regionech 

Regionálně specifická opatření 

- Rozvoj komplexního ICT vybavení škol v Ústeckém kraji 

- Rozvoj jazykového vzdělávání – německý jazyk, Ústecký a Karlovarský kraj 

 

G.Nekolová představila  pilíř E a okomentovala jednotlivá jeho opatření: 
Nadregionální opatření: 

- Bydlení jako základní faktor stabilizace rodin a jednotlivců 

- Řešení problematiky exekucí jako jedné z příčin dlouhodobé nezaměstnanosti 

- Posílení a zefektivnění  činnosti ÚP ČR ve strukturálně postižených krajích 

- Podpora komunitního života a sociálních služeb 

- Posílení zapojení dětí ze sociálně slabých rodin do vzdělávacího systému 

Regionálně specifická opatření 

- Rozvoj zdravotnické infrastruktury (Ústecký kraj) 

 
 

G.Nekolová představila pilíř F a H.Veverková okomentovala jednotlivé projekty a požadavky: 
Nadregionální opatření: 

- Revitalizace rekultivovaných ploch a území   

- Dočerpání / akcelerace čerpání „ekomiliard“ 

- Přenastavení a posílení programu na sanaci ekologických škod  

- Zhodnocení a případná úprava podmínek programu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách vč. navýšení 

alokace tohoto programu 
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- Zhodnocení a případná úprava podmínek programu na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů vč. navýšení 

alokace tohoto programu 

- Program na regeneraci urbánních brownfieldů s cílem prostřednictvím jejich regenerace rozvíjet veřejné služby a 

funkce města/obce (odsouhlaseno s MMR) 

Regionálně specifická opatření 

- Program na obnovu lesů – Krušné hory (Ústecký i Karlovarský kraj) 

- Celková úprava a využití prostor východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské dráhy v jeho rámci (Ústecký 

kraj) 

 

G.Nekolová představila pilíř G a okomentovala jednotlivá jeho opatření a apelovala na okresní HSR, jejichž členy 
jsou zástupci energetiky, aby je vyzvali k součinnosti 
Nadregionální opatření: 

- Posílení investic do rozvoje nejvýznamnější silniční infrastruktury I. třídy 

- Navýšení rozpočtu SFDI na financování rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy 

Regionálně specifická opatření 

-  Centrum chemické kompetence – Unicre 

-  Záměry v oblasti energetiky 

 
 

Diskuze: 
 
Pilíř B: 
P.Kalitová - průmyslové zóny – velký problém je nedostatek kvalifikované pracovní síly, je potřeba je podporovat 
lokálně. 
G.Nekolová – máme tu firmy, které tu již jsou, chtějí expandovat, ale nemají kam 
 
Pilíř C: 
R.Vonka – Inovační centrum ve Žďárku nedopadlo to dobře,  nedostatek vědců a inovátorů, je třeba klást důraz 
na vzdělávání  
T.Kočařová – oblast školství – firmy si stěžují, že jim školy nedodávají kvalifikované síly, přičemž školy ty nástroje 
mají. Popostrčit školy, aby učily v součinnosti s rozvojem průmyslu (průmysl 4.0) 
G.Nekolová – tato problematika je v gesci zřizovatele, což je kraj 
V.Aubrecht – je potřeba se více zaměřit na technické školství. 
J.Aster – vyřešme problematiku vzdělávání již razantně, je to v kompetenci kraje. 
 
Pilíř E: 
Z.Hamousová - nezaměstnanost a exekuce – doporučila spojit se s Úp Louny, dělali analýzu a konkrétní 
opatření. 
 
Pilíř G 
M.Tlapák – pro náš region je energetika velmi důležitá. Za 2 roky končí EPRU1. Kraj má mít svou energetickou 
koncepci, měli bychom dát požadavek na kraj, aby se k záměru v oblasti energetiky vyjádřil. 
G.Nekolová - zatím jsme od energetiků neobdrželi vůbec žádné náměty, oslovovali jsme je i na energetickém 
fóru.  Apelovala k součinnosti energetiků. 
R.Vonka – těžba lithia v Krušných horách – apeloval na účast při jednáních, aby výsledky zůstali v našem kraji. 
G.Nekolová – jedním z úkolů Akčního plánu je těžba lithia s vazbou na další využití a na zpracovatelské firmy, 
aby zůstaly v kraji. V tuto chvíli probíhají dokončovací práce na průzkumných vrtech, poté budou probíhat 
příslušná jednání. Bude se jich účastnit z pozice zástupkyně vládního zmocněnce. Požádala zástupce 
zpracovatelské firmy o prezentování na půdě HSR-ÚK, předběžný termín prezentace by mohl být 04/2017. 
J.Aster – dopravní infrastruktura – sestavili jsme priority, jeví se však, že na MD však nejsou za priority 
považovány. Strukturálně postižené kraje by měly mít přednost. Nezapomenout na lanovku Děčín 
G.Nekolová – požádali jsme o bilaterální jednání s MD a budeme s nimi situaci  řešit. 
 
G.Nekolová na závěr diskuze znovu  apelovala na členy Předsednictva,  aby zaslali připomínky k jednotlivým 
pilířům pokud je mají. 
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Usnesení 5/P/17:  Příprava projednání Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace v Krajské 
dozorčí radě 
 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí informace k probíhající přípravě Akčního plánu Strategie hospodářské 

restrukturalizace 

II. deleguje Výkonný výbor k zastoupení na krajské i dozorčí radě 

Hlasování:   pro  12    proti   0    zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno 

 
 
 

 
K BODU 6: Problematika D7 
G.Nekolová informovala o sdělení náměstka ministra dopravy, důvodem je zdržení je fakt, že D7 bude 
realizována jako první pilotní PPP projekt, zároveň neshledává důvod pro informaci, že by měl být termín 
finálního dokončení posunut. D7 bude zařazena v prioritách HSR-ÚK a zároveň bude zařazena i v Akčním plánu 
strategie hospodářské restrukturalizace. 
 
 
 
Závěr 
Na březnovém jednání Předsednictva HSR-ÚK bude předložen harmonogram jednání pro rok 2017. 
Předsedkyně HSR-ÚK Gabriela Nekolová poděkovala za účast a ukončila jednání. 
 

 
Zapsala: Kateřina Luňáková, 16.2.2017 v Mostě 
Ověřili: Gabriela Nekolová, DiS, 17.2.2017 v Mostě, Miroslav Tlapák,17.2.2017 v Mostě 
 
 
 
 

 

 

 

 


