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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 26. 11. 2012 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:

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 Bc. L. Šifaldová, tajemnice

                                          
4. Informace o činnosti HSR-ÚK v roce 2012                                                             
předkládá JUDr. R. Falbr, předseda

5. Finanční komise HSR-ÚK                                                                                      
předkládá Ing. J. Zima, člen Finanční komise                                                    
    5.1 Uzavření hospodaření HSR-ÚK za rok 2011                  
    5.2 Informace o průběžném hospodaření HSR-ÚK za obd. leden až září 2012       
    5.3 Rozpočet HSR-ÚK pro rok 2013
    5.4 Finanční řád HSR-ÚK pro rok 2013                                         

6. Návrhy nosných témat HSR-ÚK pro rok 2013                                                        
předkládá JUDr. R. Falbr, předseda

7. Úprava Statutu HSR-ÚK                                                                                        
předkládá M. Tlapák, místopředseda a statutární zástupce
                                               
8. Různé 
            8.1 Iniciace jednání s krajskou vládou o budoucí spolupráci
předkládá JUDr. R. Falbr, předseda
8.2 Příspěvek zástupců MMR
            předkládá Ing. M. Janeba a RNDr. J. Postránecký

 

K BODU 1.: Schválení programu jednání Sněmu
Předseda seznámil přítomné s návrhem programu, který schválilo Předsednictvo.
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   Usnesení 1/12/S:

   Sněm HSR-ÚK
 schvaluje předložený program jednání Sněmu  

    Hlasování:    pro 25       proti  0     zdržel se  0 
    Usnesení   bylo  schváleno

 

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

   Usnesení 2/12/S:

   Sněm HSR-ÚK
  I. schvaluje zapisovalete Bc. Lenku Šifaldovou           
 II. schvaluje skrutátora Bc. Lenku Šifaldovou
III. schvaluje ověřovatele zápisu JUDr. Richarda Falbra a Vlastimila Aubrechta

    Hlasování:    pro  25      proti   0    zdržel se  0 
    Usnesení   bylo schváleno 

 

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

Tajemnice konstatovala, že veškerá usnesení z předcházejícího jednání
Sněmu jsou splněna a žádná nezůstávají ve sledování.

   Usnesení 3/12/S:

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

    Hlasování:    pro  25      proti  0     zdržel se   0  
    Usnesení    bylo schváleno       

 

K BODU 4.: Informace o činnosti HSR-ÚK v roce 2012   
JUDr. Falbr přednesl informaci o činnosti rady v roce 2012. Konstatoval, že zástupci rady se věnovali všem
vytyčeným prioritám.
Přehled plnění:

Průmysl a podnikání – monitorovat a usilovat o změnu takových legislativních návrhů vlády, které ohrožují
prosperitu regionu – viz zákon o vynětí půdy ze ZPF, Horní zákon a jiné.

Na základě podnětu HSRT byl zpracován návrh k novele zákona 114/1992 Sb. týkající se omezení účasti
veřejnosti ve stavebním řízení.
Bylo zpracováno Stanovisko HSR-ÚK k novele zákona č. 44/88 Sb. (Horní zákon) a odesláno Poslanecké
sněmovně, Senátu i předsedovy Vlády ČR.
HSR-ÚK upozornila premiéra Nečase na hrozící odliv významných zaměstnavatelů z ČR. Tito
zaměstnavatelé kritizují dva faktory ovlivňující podmínky podnikání v České republice, a to úroveň vzdělání
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pracovních sil v ČR a nedostatečnou úroveň dopravní obslužnosti a absenci veřejných logistických center.
Další aktivity související s podporou průmyslu a podnikání byly řešeny v prioritách doprava, školství,
dopravní infrastruktura, životní prostředí a společenská odpovědnost firem.

 

 

Zaměstnanost a sociální věci – navrhovat konkrétní legislativní změny, které odstraní chyby v sociálním systému,
jež podněcují sociální nepokoje ve společnosti, prohlubují sociální rozdíly a umožňují zneužívání sociálních dávek
(viz. probíhající příprava desatera k sociální problematice), průběžně sledovat a v případě potřeby oponovat vládní
návrhy k této problematice.

Na základě výzvy Ústeckého kraje HSR-ÚK připomínkovala „Návrh zákona o provozování sázkových her“.
Z předešlého roku pokračuje činnost Pracovního týmu pro sociálně vyloučené oblasti, který v roce 2011
připravil „Návrh opatření k řešení sociální situace v ČR“. Pracovní tým jménem rady písemně oslovil
premiéra, dotčená ministerstva, předsedy Senátu a Poslanecké sněmovny, Radu vlády, poslanecký a
senátorský klub, Ústecký kraj atd. (celkem 21 adresátů) s žádostí o řešení navržených opatření. HSR-ÚK
obdržela 6 reakcí a zajišťovala argumentační korespondenci s předsedou vlády. Jedním z konkrétních výstupů
je nabídka odd. kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny na jmenování  zástupce  HSR-ÚK
do komise pro řešení sociální situace. Zástupce jsme již navrhli – Ing. Vozku.

 

 

Doprava – důsledně požadovat dostavbu strategické dopravní infrastruktury kraje - D8, R7, I/13, I/27, , dopravní napojení Děčínska, apel na 
řešení hlavně těch úseků komunikací, které jsou dlouhodobě hodnoceny jako nebezpečné z hlediska sledování nehodovosti (tzv. úseky 
smrti).  Řešit splavnost Labe výstavbou plavebního stupně Děčín. V železniční dopravě modernizovat trať Děčín – Kolín, Ústí nad Labem – 
Most – Cheb, dokončit přeshraniční spojení Šluknovska Sebnitz-Dolní Poustevna. 

 

Na základě podnětu z HSRM byl vyzván ministr dopravy k začlenění silnice I/13 do sítě TEN-T. HSR-ÚK
iniciovala jednání k problematice transevropských dopravních sítí, které se uskutečnilo v Děčíně za
přítomnosti zástupců zainteresovaných organizací, včetně zástupce Ministerstva dopravy a poslanců
Evropského parlamentu Richarda Falbra a Olgy Sehnalové, členky Výboru EP pro dopravu a cestovní ruch.
Na zasedání Předsednictva byl pozván ministr dopravy Dobeš – delegoval Ing. Sedmidubského, vedoucího
 odd. dopravní politiky. Zástupci tripartity jej seznámili s nejožehavějšími problémy v dopravní infrastruktuře
ÚK a požádali o podporu několika strategických komunikací.

 

 

Školství – kriticky upozorňovat na současný stav školství, akcentovat nutnost otvírání učebních oborů na základě
předpokládaných potřeb trhu práce, požadovat zrušení normativního způsobu financování škol, podpořit zvýšení
kvality výuky a přiblížení výuky k praxi, motivovat vysokoškolsky vzdělané lidí k jejich setrvání v regionech, kde je
nedostatečná vzdělanostní úroveň, viz dále bod CSR.

Na základě výzvy Ústeckého kraje HSR-ÚK připomínkovala materiál „Zmapování potřeb základních,
středních a vysokých škol ve vazbě na nové programovací období“.
Připravuje se osvětová kampaň pro studenty regionálních škol a jejich rodiče.
HSR-ÚK se stala partnerem dvou projektů (VŠFS a UJEP), cílem projektů je zlepšení komunikace mezi
školami a zaměstnavateli, zvýšení počtu odborných praxí apod., tyto projekty umožní radě získat finanční
prostředky pro zajištění konferencí apod.
Tato problematika je řešena v návaznosti na oblast průmysl a podnikání a zaměstnanost a sociální věci, pro
které je společné nosné téma sladění vzdělávání s potřebami trhu práce.
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Zdravotnictví – podpořit kvalitní a dostupnou zdravotní péči v regionu, pravidelně sledovat problematiku spojenou
s Krajskou zdravotní a.s., zvát zástupce vedení na zasedání rady nejméně jednou za čtvrt roku.

Pravidelně jsme na svá jednání zvali zástupce Krajské zdravotní, bohužel odezva ze strany kraje nebyla
dostatečná.

 

 

Problémy jednotlivých okresů – na základě podnětů z okresních rad se věnovat problematikám jednotlivých
okresů, zajistit výjezdní zasedání Předsednictva v každém z členských okresů a podrobněji se tak seznámit
s místními problémy. 

Řešena byla řada podnětů z jednotlivých okresních rad, viz jednotlivé prioritní oblasti.
Proběhlo výjezdní zasedání na základě pozvání HSR okresu Ústí v Ústí nad Labem.

 

 

Kompenzace regionu - ve spolupráci s HSRS, Ústeckým krajem, Karlovarským krajem a Moravskoslezským
krajem vytvořit materiál řešící kompenzace pro strukturálně postižené regiony a předložit jej do Vlády ČR.

Ve spolupráci s HSRS, Ústeckým, Karlovarským a Moravskoslezským krajem pokračuje příprava „Strategie
rozvoje regionu SZ pro rok 2013-2020“ (tzv. kompenzací regionu), kterou realizuje Ing. Veverková.
K tomuto tématu se zástupci HSR-ÚK sešli s premiérem RNDr. Nečasem 
i ministrem průmyslu a obchodu MUDr. Kubou.

 

 

Společenská odpovědnost firem (CSR) – zaměřit se na zlepšení komunikace mezi místními podniky a jejich
okolím, na základě průzkumu vyhodnocení potřeb místních firem, statutárních měst, škol atd. a na základě výsledků
vytipování a správa konkrétních projektů, zvýšení počtu odborných praxí středoškoláků, sestavení přehledu
uplatnitelnosti jednotlivých profesních oborů na trhu práce, viz. plán činnosti CSR.

 

V rámci aktivity Společenská odpovědnost firem (CSR) byli pod hlavičkou HSR-ÚK osloveni
zaměstnavatelé Ústeckého kraje nad 50 zaměstnanců (dotazníkové šetření) a celkem 34 institucí (výzva
k partnerství). Připravováno je oslovení zaměstnavatelů pod 50 zaměstnanců.
Ke spolupráci s HSR-ÚK ve věci CSR se přihlásilo celkem 13 partnerských organizací jako ÚK, ÚP, KHK,
vysoké školy, statutární města apod., z těchto organizací vznikla platforma CSR. HSR-ÚK ve spolupráci
s Kanceláří poslance EP JUDr. Falbra uskutečnila dvě jednání platformy u kulatého stolu.
Byly vytvořeny a pravidelně jsou aktualizovány samostatné webové stránky k CSR (zveřejněny stipendijní
programy v ÚK, prezentace dobrých příkladů společensky odpovědných firem, prezentace výsledků
průzkumů, pozvánky na tématické semináře a konference, legislativní novinky atd..).
Byla zahájena realizace projektu „Společenská odpovědnost firem v Ústeckém kraji“. V tomto projektu je
HSR-ÚK partnerem. Jedná se o projekt zaměřený na sladění osobního a profesního života a pro-rodinnou
politiku. V rámci tohoto projektu HSR-ÚK náleží dotace ve výši 1,6 mil. Kč. Projekt je financován z OP VK.

 

Státní energetická koncepce – sledování tvorby materiálu Státní energetická koncepce, připomínkování a případné
oponování předložených návrhů.

Zástupci HSR-ÚK informovali o průběhu a závěrech zasedání Hospodářského výboru Parlamentu ČR.
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HSR-ÚK pozvala Hospodářský výbor k zasedání v Mostě a navrhla hlavní témata jednání – vliv legislativy
na hornictví, postup těžby a ceny surovin. Tomuto požadavku však nebylo vyhověno.

 

 

Aktivity přesahující jednotlivé priority:

Byla provedena revize odborných komisí při HSR-ÚK, celkem je nyní ustanoveno 6 komisí, které se
v průběhu roku pravidelně schází.
Zástupci HSR-ÚK jednali s premiérem Nečasem. Hlavními tématy bylo - posílení konkurenceschopnosti a
rozvoje podnikání v ČR eliminací nadbytečných požadavků environmentální legislativy (Ekoaudit),
surovinová politika státu a energetická koncepce státu, pokračování v revitalizaci a resocializaci území
dotčeného těžbou nerostů, řešení sociální situace v regionu a rozvoj lidských zdrojů, narůstající zneužívání
nemocnosti, dostavba strategických komunikací a kompenzace regionu.
Předseda krajské rady a předsedkyně HSRM se účastnili schůzky na Ministerstvu financí s náměstkem
ministra Mgr. Zajíčkem na téma pokračování čerpání z 15. mld.
HSR-ÚK na žádost HSRM vyzvala MMR o delegování svého náměstka jako partnera HSR-ÚK, který by
mohl reagovat na potřeby regionu. MMR delegovalo Ing. Michala Janebu, náměstka ministra.
Zástupci HSR-ÚK se účastnili několika konferencí a pravidelně o výsledcích informovali Předsednictvo
(např. Euracoal, Dopravní konference k evropské síti TEN-T, Fórum hospodářských novin, Pracovní trh
v příhraničí, Tvůj svět zítřka, Cestovní ruch, Další vzdělávání apod.).
Předseda pravidelně informoval o aktivitách Evropského parlamentu (dohoda ACTA, Romed, Fiskální
dohoda atd.). Členům rady je pravidelně zasílán přehled výzev současného programovacího období a
poskytnuty byly informace i o připravovaném programovacím období.
Předseda a místopředseda HSR-ÚK jednali s hejtmankou ÚK ohledně další spolupráce HSR-ÚK a ÚK.
Hejtmanka přislíbila pravidelnou účast zástupců kraje na jednání HSR-ÚK. Po volbách do krajů probíhají tato
jednání s novým vedením kraje.
HSR-ÚK se věnovala otázce ochrany životního prostředí při převozu, skladování a likvidaci ostravských
kalů.  Na své jednání pozvala ředitele Lafarge Cement, a.s. a zástupce Litoměřic, Mostu, Litvínova a Lovosic.
Na základě podnětu HSRLt byla koncipována Výzva 2012 – otevřený dopis politické reprezentaci, apel na
změnu politické kultury a výzva předsedovi vlády k větší osobní účasti na řešení problémů Ústeckého kraje.
HSR-ÚK zajistila diskuzi se zástupci kandidujících politických stran a uskupení do krajských voleb roku
2012, této diskuze se účastnili všichni přizvaní zástupci (celkem 6 stran). Ostatní kandidáti měli možnost
zpracovat písemné vyjádření na otázky zpracované HSR-ÚK.
HSR-ÚK se podílela na změně zakládací listiny Podkrušnohorského technického muzea, ke které muselo
dojít z důvodu změny legislativy. HSR-ÚK je spoluzakladatelem muzea. Z tohoto důvodu jmenovala dva
zástupce do Správní rady – Ing. Jiří Neruda a Ing. Zdeněk Brázda.
Probíhá aktualizace webových stránek HSR-ÚK, web je aktivně využíván pro vkládání všech prezentací,
zápisů, výzev, dopisů, stanovisek, článků z tisku apod. a je určen k informování především členské základny
jednotlivých okresních rad.
Uskutečnily se čtyři zasedání Předsednictva a jedno zasedání Sněmu.
Byly zveřejněny celkem 4 tiskové zprávy a 5 článků v tisku o aktivitách HSR-ÚK.
Přes 10 zástupců Vlády ČR písemně reagovalo na naše stanoviska, dopisy či výzvy, s mnohými z nich
korespondence stále pokračuje.

 

 

Nástroje pro plnění plánu činnosti:

Zlepšení práce odborných komisí – využití odbornosti členů komisí při řešení aktuálních problémů, revize
personálního obsazení komisí.

Bylo splněno
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Zlepšení medializace řešených problémů  - pravidelná příprava článků a tiskových zpráv do médií, pořádání
tiskových konferencí k zásadním tématům, uveřejňování stanovisek rady na webové stránky.

Bylo splněno

Zlepšení komunikace s regionálními partnery z řad institucí – vzájemná podpora při řešení společných problémů
pro zvýšení důrazů při jednání s vládou, společná snaha o účast předsedy vlády v regionu, rozhodnout o případném
prodloužení smlouvy o spolupráci s Ústeckým krajem a akcentování naplňování smlouvy.

Bylo splněno

 

   Usnesení 4/12/S:

    Sněm HSR-ÚK
  bere na vědomí informace o činnosti HSR-ÚK v roce 2012

    Hlasování:    pro 25       proti  0     zdržel se  0 
    Usnesení   bylo schváleno      

 

 

K BODU 5.: Finanční komise HSR-ÚK                                                                                              
                                               
    5.1 Uzavření hospodaření HSR-ÚK za rok 2011                  
    5.2 Informace o průběžném hospodaření HSR-ÚK za obd. leden až září 2012       
    5.3 Rozpočet HSR-ÚK pro rok 2013
5.4 Finanční řád HSR-ÚK pro rok 2013      

 

Ing. Zima, člen Finanční komise seznámil přítomné s hospodařením rady
v roce 2011 a navrhl převod kladného hospodářského výsledku do
Rezervního fondu. Dále informoval o vývoji hospodaření ke konci září
2012. Komise předložila návrh rozpočtu a finančního řádu pro rok 2013.

Usnesení 5/12/S:

  Sněm HSR-ÚK

bere na vědomí čerpání rozpočtu HSR-ÚK v roce 2011
schvaluje převod hospodářského výsledku roku 2011 ve výši 26.267,76 Kč do Fondu HSR-ÚK
bere na vědomí informace o průběžném hospodaření HSR-ÚK za obd. leden až září 2012
schvaluje Rozpočet HSR-ÚK pro rok 2013
schvaluje Finanční řád HSR-ÚK pro rok 2013

 

  Hlasování:    pro  25     proti    0   zdržel se  0 
  Usnesení   bylo  schváleno  
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K BODU 6.: Návrhy nosných témat HSR-ÚK pro rok 2013 
Ing. Aster v rámci tohoto bodu jednání představil materiál Priority HSR-ÚK pro zpracování Sektorové strategie
rozvoje DI v ÚK. J. Horáček požadoval, aby v tomto dokumentu byl obchvat I/13 Bílina zařazen mezi investice
prvořadého významu.

Přehled vytyčených priorit:

Průmysl a podnikání – Monitorovat a prosazovat změnu takových legislativních návrhů vlády, které ohrožují
prosperitu regionu – Horní zákon a jiné. Podporovat rozvoj firem působících v regionu. Řešit dopravní
infrastrukturu, viz konkrétně priorita doprava. Řešit sladění potřeb trhu práce se vzděláváním, viz. konkrétně priorita
školství.

Zaměstnanost a sociální věci – Navrhovat konkrétní legislativní změny, které odstraní chyby v sociálním systému,
jež podněcují sociální nepokoje ve společnosti, prohlubují sociální rozdíly a umožňují zneužívání sociálních dávek.
Řešit nárůst nezaměstnanosti související s restrukturalizací regionu.

Doprava – Důsledně požadovat dostavbu strategické dopravní infrastruktury kraje - D8, R7, I/13, I/27, dopravní napojení Děčínska, apel na 
řešení hlavně těch úseků komunikací, které jsou dlouhodobě hodnoceny jako nebezpečné z hlediska sledování nehodovosti (tzv. úseky smrti).  
Řešit splavnost Labe výstavbou plavebního stupně Děčín. V železniční dopravě modernizovat trať Děčín – Kolín, Ústí nad Labem – Most – 
Cheb, dokončit přeshraniční spojení Šluknovska Sebnitz-Dolní Poustevna. Apel na dopravní napojení průmyslových zón.

 

Školství – Kriticky upozorňovat na současný stav školství, akcentovat nutnost otvírání učebních oborů na základě
předpokládaných potřeb trhu práce, požadovat zrušení normativního způsobu financování škol, podpořit zvýšení
kvality výuky a přiblížení výuky k praxi, motivovat vysokoškolsky vzdělané lidí k jejich setrvání v regionech, kde je
nedostatečná vzdělanostní úroveň, viz dále bod CSR.

Zdravotnictví – Podpořit kvalitní a dostupnou zdravotní péči v regionu, pravidelně sledovat problematiku spojenou
s Krajskou zdravotní a.s..

Problémy jednotlivých okresů – Na základě podnětů z okresních rad se věnovat problematikám jednotlivých
okresů, zajistit výjezdní zasedání Předsednictva v každém z členských okresů a podrobněji se tak seznámit
s místními problémy. 

Společenská odpovědnost firem (CSR) - Zlepšit komunikaci mezi místními podniky a regionem, pomáhat firmám
v realizaci společensky odpovědných aktivit, zajistit osvětu tématiky CSR, pokračovat v zahájených projektech,
realizovat zejména aktivity v návaznosti na priority – školství, průmysl a podnikání, zaměstnanost (viz. sladění
potřeb trhu práce se vzděláváním).

Energetika – Sledovat tvorbu materiálu Státní energetická koncepce, sledovat surovinovou politiku, připomínkovat
a případně oponovat předložené návrhy.

Kompenzace regionu – Dopracovat materiál Strategie rozvoje regionu SZ pro rok 2013-2020.

Vybrané nástroje pro plnění plánu činnosti:
- Aktivní činnost odborných komisí ustanovených v roce 2012. 
- Obnovení smlouvy o spolupráci s vedením Ústeckého kraje (připomínkování návrhů a opatření, jmenování
zástupců HSR-ÚK do pracovních týmů a komisí kraje, pravidelná účast zástupců kraje na jednáních HSR-ÚK).
- Komunikace s Vládou ČR, využití vazby na zástupce MMR jmenovaného kontaktní osobou pro HSR-ÚK. 
- Zlepšení komunikace s regionálními partnery, a to za účelem posílení vlivu a sjednocení postupu směrem
k ústřední vládě (významní zaměstnavatelé, zaměstnavatelské svazy, sociální partneři, samospráva).
- Platforma CSR.
- Projektová činnost.
- Pravidelný kontakt se zástupci ministerstev a s Výbory Poslanecké sněmovny a Senátu ČR (Hospodářský výbor,
Rozpočtový výbor…).
- Zasedání Výkonného výboru HSR-ÚK s poslanci a senátory za ÚK.
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- Medializace řešených problémů.

 

 

Usnesení 6/12/S:

  Sněm HSR-ÚK
schvaluje předložené Priority a plán činnosti HSR-ÚK pro rok 2013

  Hlasování:    pro  25      proti    0   zdržel se  0 
 

 

K BODU 7.: Úprava Statutu HSR-ÚK

Statutární zástupce HSR-ÚK M. Tlapák předložil informace k úpravě Statutu HSR-ÚK. Předsednictvo dne 3.1.2012
ve svém usnesení rozhodlo o znovuvytvoření Výkonného výboru HSR-ÚK a pověřilo místopředsedy, aby předložili
konkrétní návrh upraveného Statutu. Místopředsedové navrhli úpravy v článku IV., V. a VII. a mimo rámec usnesení
navrhli definovat ve Statutu funkční období předsedy a místopředsedů. Členům byl na jednání k dispozici Statut se
zapracovanými změnami, tento odsouhlasili. Upravený Statut bude po odsouhlasení ministerstvem k nahlédnutí na
www.hsr-uk.cz.

Usnesení 7/12/S:

Sněm HSR-ÚK
schvaluje předložený návrh na úpravu Statutu HSR-ÚK
ukládá sekretariátu zajistit provedení změny Statutu na Ministerstvu vnitra ČR
doporučuje jednotlivým HSR okresů navrhnout kandidáty na post předsedy HSR-ÚK pro nové volební
období, a to v termínu do 31. 1. 2013
doporučuje Předsednictvu, aby v únoru roku 2013 provedlo volbu Předsedy HSR-ÚK pro nové volební
období

 

  Hlasování:    pro  25      proti    0   zdržel se  0

 

K BODU 8.: Různé

8.1 Iniciace jednání s krajskou vládou o budoucí spolupráci
Sněm za přítomnosti hejtmana pověřil JUDr. Falbra, aby připravil návrh smlouvy o spolupráci mezi HSR-ÚK a ÚK.
Hejtman obnovení smlouvy uvítal a sdělil, že krajská hospodářská a sociální rada má stejný cíl jako Ústecký kraj, a
to podporu prosperity regionu a zlepšení jeho jména. Hejtman ve svém vystoupení poukázal, mimo jiné, na odchod
velkého zaměstnavatele firmy Panasonic z průmyslové zóny Triangle u Žatce, tím vyvolal debatu o systému pobídek
pro zahraniční investory. Sdělil, že je smutné, že firmy v rámci pobídky splní svou povinnost setrvat po určité
období a po uplynutí této doby odcházejí a s nimi i pracovní místa. 
Předseda sdělil hejtmanovi, že má HSR-ÚK zájem o jmenování svých zástupců do komisí a výborů při kraji. Ing.
Zima informoval, že HSR okresu Ústí navrhla konkrétní osoby pro oblast dopravy (Ing. Soukupa – Eurovia) a
životního prostředí (Ing. Knechtl – Spolchemie).
Ing. Aster informoval hejtmana o spolupráci s německou stranou na programu, který má zajistit vybavení českých
škol. Program má být financován z cíle 3 a zahrnuje kofinancování. Ing. Aster sdělil, že byl původně příslib ÚK o
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zajistění financování, ale z tohoto příslibu sešlo. Jelikož se však jedná o podporu výchovy k technickému
vzdělávání, jehož podporu kraj deklaroval, žádá Ing. Aster vedení kraje, aby své rozhodnutí přehodnotilo.
Hejtman na závěr svého vystoupení poděkoval za pozvání a přislíbil pravidelnou účast zástupců kraje na zasedání
tripartity.

Usnesení 8/12/S:

Sněm HSR-ÚK
bere na vědomí informaci JUDr. Falbra o osobní schůzce s Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem ÚK ve věci
projednání spolupráce HSR-ÚK s ÚK
pověřuje předsedu JUDr. Falbra, aby ve spolupráci s hejtmanem ÚK připravil návrh smlouvy o spolupráci
mezi HSR-ÚK a ÚK a předložil návrh ke schválení Předsednictvu

Hlasování:    pro  25      proti    0   zdržel se  0

 

8.2 Příspěvek zástupců MMR
Zástupci ministerstva pro místní rozvoj Ing. Janeba a RNDr. Postránecký informovali přítomné o aktuálním postupu
v přípravě Strategie regionálního rozvoje ČR, která byla podrobně představena členům rady na květnovém zasedání
Předsednictva. Dne 11. 12. 2012 zasedne k tomuto materiálu pracovní skupina, která projedná implementační část
strategie. Kompletní materiál by měl být připraven v březnu roku 2013. Náměstek se dále v diskuzi vyjádřil
k několika otázkám, které se týkaly zejména Státního fondu rozvoje bydlení a s tím spojené nové úvěrové politiky,
která je zaměřena na zvýhodnění sociálního bydlení. Dále komentoval třetí cíl politiky soudržnosti EU – Evropská
územní spolupráce a návrh MMR ohledně snížení počtu operačních programů na úkor regionálních operačních
programů. Podrobné informace k navrhovanému snížení počtu operačních programů a ke Strategii regionálního
rozvoje naleznete na www-hsr-uk.cz.   

 

V bodu Různé dále informoval JUDr. Falbr o plánované schůzce s velkými společnostmi, které sídlí v  okrese
Litoměřice. Toto jednání inicioval předseda HSRLt Ing. Matějka. Tyto podniky mají zájem o spolupráci s HSR-ÚK.
Dále JUDr. Falbr informoval, že v roce 2013 budou požádáni ministři vybraných ministerstev, aby delegovali
kontaktní osobu pro HSR-ÚK tak, jak to učinilo MMR. 
V bodu Různé dále vystoupili -  V. Aubrecht k novele Horního zákona, J. Zoser ke spolupráci města Šluknov a
Děčín s Agenturou pro sociální začleňování, Ing. Veverková k čerpání 15. mld a kompenzacím regionu a Ing.
Matějka k situaci ve stavebnictví.

 

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

V Mostě dne 26. 12. 2012
Zapsala: Bc. Lenka Šifaldová
Ověřil: JUDr. R. Falbr, V. Aubrecht
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