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434 37 Most, Budovatelů 2532 

 
 

U S N E S E N Í  
z 80. řádného jednání  

 Předsednictva 
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje 

dne 2. 9. 2016 v Mostě od 11:00 hod.   
 

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

         
 
Zahájení 
 
Úvodní slovo předsedkyně HSR-ÚK G. Nekolové          
 

1.  Kontrola plnění usnesení       
 předkládá M. Henčlová, tajemnice  
 

2. Informace ke změně Stanov, přijetí nových členů 
předkládá G. Nekolová, předsedkyně 
 

3. Příprava Sněmu                    
předkládá G. Nekolová, předsedkyně 
  

4. Informace ze společného jednání RHSD ČR s krajskými tripartitami  
předkládá G. Nekolová, předsedkyně 

 
5. Informace k řešení dopadů útlumu těžby  

předkládá G. Nekolová, předsedkyně 
 

6. Příprava Strategie hospodářské restrukturalizace MSK, ÚK a KVK         
předkládá G. Nekolová, předsedkyně    

  
7. Různé  

- Koncepce využití území po těžbě 
- TRANS3Net          

 
8. Závěr 

  
Hlasování:   pro  11     proti   0    zdržel se  0 
Program jednání byl schválen 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 

ZAHÁJENÍ 
 
 
Jednání zahájila předsedkyně HSR–ÚK Gabriela Nekolová, DiS. a přivítala všechny přítomné. 
 
 
K BODU 1: 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. 

 
 Splněno. 
Toto Usnesení bude dále projednáno v rámci bodu č. 2 programu. 
 
  
 
Usnesení 14/16/P -  Vystoupení ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové 

Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí informace ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové 
II. se seznámilo s návrhem programu Opatření kompenzující ztrátu pracovních míst v Ústeckém kraji 

v důsledku útlumu těžby hnědého uhlí 
III. 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. 

 
    Splněno. 
Toto Usnesení bude dále projednáno v rámci bodu č. 5 programu. 
 
G. Nekolová dále doplnila, že se dnes konalo jednání se zástupci Ministerstva dopravy a ŘSD o prioritních 
dopravních úsecích HSR-ÚK, jak byly schváleny Předsednictvem. Vyslechli jsme informace o tom, které úseky se 
realizují, stav přípravy a které úseky nejsou vedeny jako prioritní z hlediska MD. Sekretariát HSR-ÚK zpracuje 
informace a rozešle zápis. Na dalším jednání Předsednictva pak bude projednána aktualizace priorit. 

 
 
Usnesení 19/16/P - Kontrola plnění usnesení 
 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z předchozích jednání HSR-ÚK. 
 
Hlasování: pro  11  proti   0   zdržel se  0 
Usnesení schváleno         
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K BODU 2: Informace ke změně Stanov, přijetí nových členů 
  
M. Tlapák informoval o současném stavu Stanov, kdy HSR-ÚK sdružuje pouze jednotlivé okresní HSR v ÚK. 
Navrhovaná úprava umožňuje členství také kraje, odborů a zaměstnavatelů. Nový návrh Stanov, Jednacího řádu 
a Finančního řádu schválilo Zastupitelstvo ÚK. Zájem dále projevila RR ČMKOS a SP ČR, zájem o členství 
deklarovala i KHK ÚK, ale předseda KHK ÚK má připomínky k jednacímu řádu, které momentálně brání vstupu 
KHK a budou předmětem dalších jednání. 

Návrh Stanov, jednacího řádu a finančního řád – viz příloha 

Konečnou podobu Stanov musí odsouhlasit Sněm HSR-ÚK a dále Rejstříkový soud v ÚK.  
G. Nekolová doplnila, že ze strany RR ČMKOS a SP ČR byly připomínky, které měly informační charakter. 
Finanční řád je navržen pro rok 2017, G. Nekolová navrhuje doplnit k členskému příspěvku u zaměstnaneckých a 
zaměstnavatelských organizací „dle klíče 1:1“. Na návrh P. Kalitové byla ponechána původní splatnost členského 
příspěvku, termíny splatnosti ponechat do 30.4. a do 31.8. 
M. Tlapák doplnil, že v povinnostech člena spolku je uvedeno „člen spolku má povinnost dodržovat Stanovy a 
plnit usnesení orgánů“ a navrhuje doplnit tuto větu „pokud nejsou v rozporu s příslušnými zákonnými a vnitřními 
dokumenty, které jsou pro jednotlivé členy spolku závazné“. Tento návrh doporučuje doplnit do Stanov na příštím 
Sněmu HSR-ÚK. 
Finanční příspěvek od kraje bude schvalovat první Zastupitelstvo v roce 2017. Rozpočet HSR-ÚK bude 
zpracován s částkou na straně příjmů, která vychází z Finančního řádu. 
 
 
Usnesení 20/16/P: Informace ke změně Stanov, přijetí nových členů 
 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí informaci místopředsedy HSR-ÚK M. Tlapáka o změně Stanov a přijetí nových 
členů, 

II. schvaluje doplnění Finančního řádu v bodě č. 1 a 2 o „klíč 1:1“, dva termíny splatnosti členských 
příspěvků a pro zaměstnanecké organizace ponechat příspěvek ve výši 0,- 

III. schvaluje znění Stanov, Jednacího řádu, Finančního řádu a předkládá je Sněmu 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“. 
 

Hlasování:    pro    11    proti    0   zdržel se  0 
Usnesení    schváleno    
 
   

 
K BODU 3: Příprava Sněmu 
 
M. Henčlová přednesla program Sněmu – viz příloha. G. Nekolová opravila bod č. 4 v programu Sněmu na 
Změna Stanov. Na program jednání Sněmu navazuje slavnostní vyhlášení výsledků Ceny Ústeckého kraje za 
společenskou odpovědnost za rok 2015. 
 
 
Usnesení 21/16/P: Příprava Sněmu 
 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 
  schválilo program Sněmu HSR-ÚK na 12.9.2016, viz příloha. 
 
Hlasování:    pro    11    proti    0   zdržel se  0 
Usnesení    schváleno    
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K BODU 4: Informace ze společného jednání RHSD ČR s krajskými tripartitami 
 
G. Nekolová informovala o jednání RHSD ČR s krajskými tripartitami. Jednání se účastnila G. Nekolová, M. Klika, 
M. Borovička, J. Aster. Informovali o změně struktury v HSR-ÚK, reprezentovali záměry HSR-ÚK a regionu. Na 
jednání byla dvě hlavní nosná témata – veřejná doprava a situace řidičů ve veřejné dopravě a krajské vzdělávání. 

Na sekretariátu jsou k dispozici záznamy jednání.  
 
 
Usnesení 22/16/P: Informace ze společného jednání RHSD ČR s krajskými tripartitami 
 

Předsednictvo HSR-ÚK 
 

vzalo na vědomí informaci předsedkyně HSR-ÚK G. Nekolové o průběhu společného 
jednání RHSD ČR s krajskými tripartitami. 
 

Hlasování:    pro    11    proti    0   zdržel se  0 
Usnesení    schváleno    

 
 
 
K BODU 5: Informace k řešení dopadů útlumu těžby 
 
Tento bod navazuje na Usnesení 14/16/P. G. Nekolová informovala, že Národní tripartita doporučila vládě, aby 
byl přijat sociální program řešící útlum těžby v ÚK a aby bylo přijato nařízení vlády o kompenzacích pro 
propuštěné zaměstnance v ÚK. Na vládě byl tento bod projednán zatím bez Usnesení, projednávání bylo 
přerušeno. V průběhu září by tento bod měl být zařazen na jednání vlády. 
 
Usnesení 23/16/P: Informace k řešení dopadů útlumu těžby 
 

Předsednictvo HSR-ÚK 
 

vzalo na vědomí informaci předsedkyně HSR-ÚK G. Nekolové k problematice řešení 
dopadů útlumu těžby. 
 

Hlasování:    pro    11    proti    0   zdržel se  0 
Usnesení    schváleno    
 

 
K BODU 6: Příprava Strategie hospodářské restrukturalizace MSK, ÚK a KVK 
 
G. Nekolová připomněla, že příprava Strategie byla zadána vládou (UV č. 826/2015), v listopadu bude do vlády 
předkládán Strategický rámec restrukturalizace.  
T. Siviček a T. Sýkora představil Strategický rámec hospodářské restrukturalizace – viz prezentace v příloze. 
G. Nekolová prosí o zaslání připomínek nejpozději do 7.9.2016. 8.9.2016 se sejde Pracovní skupina, kde se 
budou připomínky vypořádávat. Poté bude všem zaslána další verze k připomínkování. Soubor konkrétních 
opatření (akční plán) bude vládě předložen na jaře 2017. 
 
Usnesení 24/16/P: Příprava Strategie hospodářské restrukturalizace MSK, ÚK a KVK 
 

Předsednictvo HSR-ÚK 
 

vzalo na vědomí informaci předsedkyně HSR-ÚK G. Nekolové o průběhu příprav Strategie 
hospodářské restrukturalizace MSK, ÚK a KVK. 
 

Hlasování:    pro    11    proti    0   zdržel se  0 
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Usnesení    schváleno    

 
 
 
K BODU 7: Různé 
 
K bodu Koncepce využití území po těžbě – sešla se Pracovní skupina, cílem je, aby koncepce byla předložena 
do konce roku do vlády.  
 

 
Zapsala: Mgr. Markéta Zelenková, 8.9.2016 v Mostě 
Ověřili: Gabriela Nekolová, DiS, 4.10.2016 v Mostě, Miroslav Tlapák,4.10.2016 v Mostě 


