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HSR-ÚK
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

U S N E S E N Í 
ze 

Sněmu 
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

dne 17. 12. 2010 v Mostě od 10,00 hod. 

zasedání zahájil a řídil předseda Předsednictva HSR-ÚK JUDr. R. Falbr

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSR-ÚK)

 

Program jednání:

ZAHÁJENÍ
JUDr. R. Falbr, předseda

1. Schválení programu jednání Sněmu
předkládá JUDr. R. Falbr, předseda

2. Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu    
předkládá JUDr. R. Falbr, předseda

3. Kontrola plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu                                 
předkládá L. Šifaldová, tajemnice

                                          
4. Informace o činnosti HSR-ÚK v roce 2010                                                             
předkládá JUDr. R. Falbr, předseda

                                               
5. Informace o průběžném hospodaření HSR-ÚK za obd. leden až listopad 2010      
 předkládá Ing. J. Zima, člen Finanční komise

6. Schválení rozpočtu a finančního řádu pro rok 2011                                               
předkládá Ing. J. Zima, člen Finanční komise

7. Návrhy nosných témat pro rok 2011                                                                       
předkládá JUDr. R. Falbr, předseda
                                               
8. Různé

ZÁVĚR

 

Hlasování:    14     proti  0      zdržel se  0 
Program jednání byl schválen
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K BODU 1.: Schválení programu jednání Sněmu

   Usnesení 1/10/S:

   Sněm HSR-ÚK
 schvaluje předložený program jednání Sněmu  

    Hlasování:    pro 14       proti  0     zdržel se  0 
    Usnesení   bylo  schváleno

 

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

   Usnesení 2/10/S:

   Sněm HSR-ÚK
  I. schvaluje zapisovatele Lenku Šifaldovou      
 II. schvaluje skrutátora Lenku Šifaldovou
III. schvaluje ověřovatele zápisu JUDr. Richarda Falbra a Ing. Helenu Veverkovou

    Hlasování:    pro  14      proti   0    zdržel se  0 
    Usnesení   bylo schváleno 

 

K BODU 3.: Kontrola plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu

 

   Usnesení 3/10/S:

   Sněm HSR-ÚK
            provedl kontrolu plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu HSR-ÚK a schválil jeho plnění.

    Hlasování:    pro  14      proti  0     zdržel se   0  
    Usnesení    bylo schváleno       

 

K BODU 4.: Informace o činnosti HSR-ÚK v roce 2010   
JUDr. Falbr přednesl informaci o činnosti rady v roce 2010:
- Předsednictvo HSR-ÚK odsouhlasilo personální obsazení Správní rady a Dozorčí rady Podkrušnohorského
technického muzea pro nové volební období. HSR-ÚK je jedním ze zakladatelů muzea
- Předsednictvo odsouhlasilo finanční dar Podkrušnohorskému technickému muzeu ve výši 100 tis. na opravu
příjezdové komunikace k muzeu
- HSR-ÚK ve spolupráci s Ing. Veverkovou a jednotlivými okresními radami vyhodnotila dosavadní Globální plán
revitalizace a připravila aktualizaci tohoto materiálu. O vývoji Globálního plánu revitalizace pánevních oblastí SZ
Čech pro roky 2010 - 2015 průběžně informovala.
- HSR-ÚK informovala své členy o postupu zpracování Strategii udržitelného rozvoje ÚK a tento materiál byl radou
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připomínkován.
- HSR-ÚK uskutečnila tiskovou konferenci, na které byly prezentovány výsledky průzkumu veřejného mínění
zaměřeného na Litvínov
- Rada svým usnesením vyslovila podporu vybudování jezu v Děčíně
- HSR-ÚK aktualizovalo složení členské základny, za HSRÚ došlo ke změně obsazení zástupců v Předsednictvu i
členské základně
- HSR-ÚK na doporučení HSRÚ navrhlo nové zástupce do Hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek k
řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a
Karlovarském kraji

 

   Usnesení 4/10/S:

    Sněm HSR-ÚK
  bere na vědomí informace o činnosti HSR-ÚK v roce 2010

    Hlasování:    pro 14       proti  0     zdržel se  0 
    Usnesení   bylo schváleno      

 

 

K BODU 5.: Informace o průběžném hospodaření HSR-ÚK za obd. leden až listopad 2010

Ing. Zima, člen Finanční komise seznámil přítomné s vývojem hospodaření
ke konci listopadu 2010. Sdělil, že čerpání probíhalo v souladu se
schváleným rozpočtem. Převýšena byla pouze položka Reprografické
služby z důvodu letošní aktualizace GPR SZČ, docházelo k častému
kopírování tohoto obsažného materiálu. Dále bylo uvolněno 100 tis. na
podporu PTM, s tímto výdajem nebylo při sestavování rozpočtu počítáno.
Na straně příjmů se nepodařilo získat na členských příspěvcích
plánovanou částku, HSRÚ a HSRT uhradila v roce 2010 pouze poloviční
příspěvek a HSRL neuhradila příspěvek vůbec. Předsednictvo vyzvalo
HSRL, aby provedla kontrolu svých plateb, které i v minulosti uhrazeny
nebyly a sjednala nápravu v platbách.

 

Usnesení 5/10/S:

  Sněm HSR-ÚK
              I. bere na vědomí informaci o průběžném hospodaření HSR-ÚK za odb. leden až listopad 2010
            II. bere na vědomí, že příjmy v položce Členské příspěvky nebyly za rok 2010 naplněny, jelikož HSRÚ a
HSRT zaplatila příspěvek pouze ve výši 50 tis. Kč a HSRL nezaplatila vůbec  

         III. vyzývá HSRL, aby provedla kontrolu plateb členských příspěvků
do HSR-ÚK a sjednala nápravu v závazcích
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  Hlasování:    pro  14      proti    0   zdržel se  0 
  Usnesení   bylo  schváleno  

 

K BODU 6.: Schválení rozpočtu a finančního řádu pro rok 2011 
Ing. Zima představil přítomným návrh rozpočtu pro rok 2011. Rozpočet zahrnuje mnoho úsporných opatření a dále
pomoc kanceláře poslance EP JUDr. Falbra. Na základě žádosti několika okresních rad je pro rok 2011 snížen
členský příspěvek do HSR-ÚK na 50.000 Kč. V tomto smyslu se mění i Finanční řád. Tímto rozhodnutím je
rozpočet pro nadcházející rok ztrátový ve výši 243.500 Kč. Ztráta bude uhrazena z Rezervního fondu HSR-ÚK.
JUDr. Falbr přislíbil, že se pokusí zajistit na provoz rady finanční dary.

Usnesení 6/10/S:

  Sněm HSR-ÚK
I. schvaluje Rozpočet HSR-ÚK pro rok 2011
II. schvaluje Finanční řád HSR-ÚK pro rok 2011

  Hlasování:    pro  14      proti    0   zdržel se  0 
  Usnesení   bylo  schváleno  

 

K BODU 7.: Návrhy nosných témat pro rok 2011
Předseda přednesl návrh činnosti pro další rok:

SPOLUPRÁCE:

HSR-ÚK  připraví ve spolupráci s hejtmankou ÚK novou Smlouvu o spolupráci mezi HSR-ÚK a Ústeckým
krajem, bude spolupracovat s vedením Ústeckého kraje a podporovat společné prosazování aktivit vedoucí k
řešení problematických oblastí kraje

HSR-ÚK ve spolupráci s kanceláří poslance Evropského parlamentu JUDr. Falbra připraví několik
konferencí na aktuální témata regionu (především z oblasti zaměstnanosti a školství)

HSR-ÚK bude spolupracovat s MPSV a odbory na přípravě strategie řešící dopady prohlášení vlády o
neprolomení těžebních limitů hnědého uhlí 

 

HSR-ÚK bude spolupracovat s jednotlivými HSR okresů a podporovat jejich záměry

Zástupci HSR-ÚK se budou dle svých možností účastnit zasedání orgánů, ve kterých HSR-ÚK zastupují

 

Ve spolupráci s tiskem zajistí mediální zviditelnění své činnosti

PROJEKTY:

HSR-ÚK připraví a bude administrovat realizaci projektu zaměřeného na sociální problematiku
(nezaměstnanost, rizikové skupiny trhu práce, funkční a finanční gramotnost seniorů apod.), který bude
předložen do Evropského sociálního fondu

 

HSR-ÚK zajistí podporu Globálního plánu revitalizace SZ Čech a bude prosazovat jeho cíle
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Příslib spolupráce na přípravě odborných konferencí přislíbila HSRM.
Ing. Aster (HSRD) informoval o nezaměstnanosti v Děčíně a upozornil na nepříznivý vývoj.
Ing. Veverková informovala o návštěvě 1. náměstka ministra MPSV Bc. Šišky, MBA na zasedání Předsednictva
HSRM. Náměstek se vyjádřil k nově zamýšlené působnosti úřadů práce, k vývoji nezaměstnanosti v regionu Most, k
vizi důchodové reformy, dotacím na VPP a diskutoval i nad tématem strategie pro region Most v návaznosti na
prohlášení vlády o neprolomení limitů těžby hnědého uhlí. V rámci tohoto jednání Předsednictvo požádalo MPSV o
pověření zmocněnce ministerstva pro region Most.

Usnesení 7/10/S:

  Sněm HSR-ÚK
schvaluje předložený návrh nosných témat HSR-ÚK pro rok 2011
žádá jednotlivé okresní rady o předložení stručné zprávy o situaci v nezaměstnanosti v jejich regionu, a to do
31. 1. 2011 (statistické informace, příčiny, návrhy řešení)
žádá jednotlivé okresní rady o stručný přehled jejich prioritních témat pro rok 2011, a to do 31. 1. 2011
(akcentován by měl být konkrétní požadavek na HSR-ÚK, v jaké oblasti Vám může rada pomoci)

 

  Hlasování:    pro  14      proti    0   zdržel se  0 
  Usnesení   bylo  schváleno  

 

ZÁVĚR:
Jednání ukončil JUDr. Falbr, přítomným poděkoval za účast.

V Mostě dne 30. 12. 2010
Zapsala: Lenka Šifaldová
Ověřil: JUDr. R. Falbr, Ing. H. Veverková
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