
25. 

U S N E S E N Í 

ze společného pracovního jednání 

Rady a Předsednictva  

  Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje 

dne 27.08.2004 v Mostě  

Zasedání zahájil a řídil předseda HSR-ÚK JUDr. Richard Falbr 

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

Program jednání: 

zahájení  

1.      procedurální otázky  

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda 

2.      kontrola usnesení  

 předkládá Ing. Jitka Hurábová, výkonná tajemnice 

usnesení z HSR-ÚK bylo rozesláno elektronickou poštou 

3.      meziresortní komise 

 předkládá Miroslav Tlapák, místopředseda 

3.1 stavební firmy – návrh pro FNM ČR 

 předkládají HSR okresů 

příloha č. 1: návrh Seznamu firem na zařazení do databáze FNM ČR dle usn. č. 22/04/P 

 návrh Doplnění seznamu společností realizující rekultivační práce dle usn. 47/03 

bylo rozesláno elektronickou poštou 

4.      informace z jednání pracovní skupiny pro Územní plán VÚC ÚK  

 předkládá Miroslav Tlapák, místopředseda, doplňuje Ing. Jiří Šulc, hejtman 

5.          informace z jednání pracovní skupiny pro GPR 



 předkládají Miroslav Tlapák, místopředseda, a Ing. Helena Veverková, členka předsednictva 

příloha č.2: zápis z jednání pracovního týmu pro GPR včetně tabulek – 2. řádné jednání 27.06.2004 

bylo rozesláno elektronickou poštou 

6.      různé 

závěr 

Pro informaci 

příloha č.3: Interel – měsíční informační servisy 05/04, 06/04, 07/04 – byly zaslány elektronickou poštou 

hlasování: pro 14 proti 0  zdržel se 0 

Program jednání byl schválen. 

Usnesení č. 24/04/P: vyslovení soustrasti 

HSR-ÚK vyjadřuje pozůstalým Ivana Hlinky hlubokou soustrast. Jeho náhlá smrt hluboce zasáhla 
nejenom fanoušky ledního hokeje, ale snad všechny občany České republiky. Nešťastnou náhodou 
odešla nejenom hráčská legenda, ale fenomenální trenér a člověk, který vždy dával najevo hrdost, že je 
Čechem a Litvínovákem zvlášť. Čest jeho památce!  

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení č. 24/04/P bylo schváleno. 

Usnesení č. 01/04/S: procedurální otázky – návrh na funkci místopředsedy HSR-ÚK 

 (kontrola plnění usn. 10/04/P) 

Rada HSR-ÚK předkládá předsednictvu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) Statutu návrh na 
místopředsedu HSR-ÚK - Petr Benda 

hlasování: pro 14 proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 01/04/S bylo schváleno. 

Usnesení č. 02/04/S: procedurální otázky - kooptace člena Rady HSR-ÚK 

(kontrola plnění usn. 11/04/P) 

Rada HSR-ÚK  

b e r e v ě d o m í  

odvolání Josefa Bendy z funkce člena HSR-ÚK za HSRT, 



k o o p t u j e  

Ing. Roberta Pelíška na návrh HSR Teplicka do funkce člena HSR-ÚK za HSRT.  

hlasování: pro 14 proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 02/04/S bylo schváleno. 

Usnesení č. 25/04/P: procedurální otázky - dovolba místopředsedy HSR-ÚK 

Předsednictvo HSR-ÚK na základě předložených návrhů Rady HSR-ÚK v souladu se Statutem čl. 6 
odst. 2 v o l í Petra Bendu místopředsedou HSR-ÚK. 

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení č. 25/04/P bylo schváleno. 

Usnesení č. 26/04/P: procedurální – jmenování členů komisí 

HSR-ÚK projednala předložené návrhy Odborné komise dopravy HSR-ÚK  

j m e n u j e  

            Ing. Petra Maxu do funkce člena OK dopravy 

            Ing. Václava Rozšafného do funkce zástupce OK dopravy HSR-ÚK v komisi dopravy Euroregionu 
Krušnohoří 

k o o p t u j e 

Dr. Pavla Knechta, ředitele společnosti a předsedy představenstva ČSAD BUS, a.s., za Karla Havla, 
presidenta společnosti ČSAD BUS, a.s. do funkce člena OK dopravy 

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení č. 26/04/P bylo schváleno. 

Usnesení č. 27/04/P: kontrola plnění usnesení 

usnesení z 22. jednání Předsednictva bylo zasláno elektronickou poštou 

         Usnesení 45/02: Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s 

úkol vypuštěn ze sledování 

         Usnesení 51/03: dopravní obslužnost průmyslových zón 

úkol splněn 

         Usnesení 71/03: presentace projektu Revitalizace území Růžodol - Kopisty 



úkol splněn 

        Usnesení 03/04/P: hodnocení činnosti vládního zmocněnce a jeho kanceláře 

úkol trvá 

        Usnesení 04/04/P: dopravní obslužnost v Ústeckém kraji 

úkol trvá 

        Usnesení 05/04/P: zabezpečení financování stavby – zkapacitnění RK I/7 

úkol trvá 

         Usnesení 16/04/P: rušení obchodních kanceláří 

úkol splněn 

        Usnesení 18/04/P: GPR – stanovení strategie pro jeho naplnění 

úkol průběžně plněn 

        Usnesení 19/04/P: informace z jednání RHSD ČR 

úkol trvá 

         Usnesení 20/04/P: zastupování zájmů regionu v Bruselu 

úkol splněn 

        Usnesení 21/04/P: meziresortní komise, hodnotitelská komise 

úkol průběžně plněn 

         Usnesení 22/04/P: stavební firmy – kriteria doporučení 

úkol splněn 

        Usnesení 23/04/P: Regionální program podpory rozvoje SZ Čech 

úkol trvá 

HSR-ÚK provedla kontrolu plnění usnesení 22. jednání předsednictva, schválila jeho znění a vzala na 
vědomí jeho plnění. 

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení č. 27/04/P bylo schváleno. 

Usnesení č. 28/04/P: meziresortní komise, hodnotitelská komise 



( kontrola plnění usnesení č. 21/04/P) 

HSR-ÚK vyslechla informace Miroslava Tlapáka, místopředsedy, a bere na vědomí: 

a)  informace o plnění usnesení č. 21/04/P ze dne 27.05.2004, 

b) informace o průběhu a závěrech 14. zasedání Meziresortní komise k řešení ekologických škod 
vzniklých před privatizací HUS v ÚK a KVK konané dne 30.06.2004 na MPO v Praze. 

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení č. 28/04/P bylo schváleno. 

Usnesení č. 29/04/P: uvolnění další tranše z 15 miliard 

HSR-ÚK  

I. 

ž á d á Vládu ČR o uvolnění druhé tranše ve výši 1,5 mld. Kč z celkové částky 15 mld. Kč na účast státu 
na nákladech revitalizace krajiny narušené těžební činností státních hnědouhelných podniků ve 
vymezeném území 

II. 

u k l á d á 

JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi, ve spolupráci s Vlastimilem Aubrechtem, vládním zmocněncem, 
zahájit jednání s předsedou vlády JUDr. Stanislavem Grossem ve věci uvolnění druhé tranše z 15 mld. 
Kč na účast státu na nákladech revitalizace krajiny narušené těžební činností státních hnědouhelných 
podniků ve vymezeném území. 

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení č. 29/04/P bylo schváleno. 

Usnesení č. 30/04/P: revokace usn. 22/04/P stavební firmy – kriteria doporučení 

( kontrola plnění usnesení č. 22/04/P) 

HSR-ÚK projednala plnění usnesení č. 22/04/P ze dne 27.05.2004 a na základě diskuse a po vzájemné 
dohodě r e v o k u j e usn. 22/04/P a v odst. III odrážka 10 mění na formulaci „ firma je členem 
Hospodářské a sociální rady v Ústeckém kraji“ 

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení č. 30/04/P bylo schváleno. 

Usnesení č. 31/04/P: stavební firmy – návrh seznamu pro FNM ČR  



( kontrola plnění usnesení č. 22/04/P) 

příloha č. 1: návrh Seznamu firem na zařazení do databáze FNM ČR dle usn. č. 22/04/P 

 návrh Doplnění seznamu společností realizující rekultivační práce dle usn. 47/03 

HSR-ÚK projednala informace Miroslava Tlapáka, místopředsedy, a na základě diskuse a po vzájemné 
dohodě 

I. 

b e r e n a v ě d o m í 

informace o splnění usnesení č. 22/04/P ze dne 27.05.2004, 

II. 

s c h v a l u j e  

a) 

Seznam firem doporučených jednotlivými Hospodářskými a sociálními radami okresů pro zařazení do 
databáze Fondu národního majetku ČR pro účely výběrových řízení se zaměřením na stavební a zemní 
práce, kdy zadavatel rozhodne zakázku zadat jedinému uchazeči v souladu s platným zákonem o 
zadávání zakázek - tj. pro případy řešení havarijních stavů a provedení výběru zadavatelem v přímém 
zadání pro podlimitní zakázky dle zákona 40/2004 Sb. (dále jen Seznam) dle přílohy č. 1, 

b) 

Doplnění seznamu společností realizující rekultivační a projektové práce v regionu SZČ (seznam 
schválený usn. 47/03 dne 28.08.2003) dle přílohy č. 1, 

III. 

u k l á d á 

zástupcům HSR-ÚK v Meziresortní komisi k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací HUS 
v ÚK a KVK předložit Seznam včetně výpisu usnesení č. 22/04/P ze dne 27.05.2004 a Doplnění do 
nejbližšího jednání meziresortní komise. 

Příloha č. 1 je nedílnou součástí usnesení. 

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení č. 31/04/P bylo schváleno. 

Usnesení č. 32/04/P: informace z jednání pracovní skupiny pro Územní plán VÚC ÚK  

( usn. č. 24/04/VV ze dne 07.05.2004) 



usnesení VV ze dne 07.05.2004 bylo rozesláno elektronickou poštou 

HSR-ÚK projednala informace Miroslava Tlapáka, místopředsedy, o postupu přípravy Územního plánu 
VÚC Ústeckého kraje a na základě diskuse a po vzájemné dohodě 

I. 

s c h v a l u j e  

usnesení VV HSR-ÚK č. 24/04/VV: Koncept územního plánu VÚC Ústeckého kraje ze dne 07.05.2004 

II.  

b e r e n a v ě d o m í 

zprávu o průběhu, závěrech a výsledcích jednání pracovní skupiny o ÚP VÚC ÚK dne 25.05. a 22.07.2004  

III. 

s c h v a l u j e 

a) 

zpracování komplexního materiálu „Úloha hnědouhelného hornictví ve struktuře energetických zdrojů ČR 
z pohledu dlouhodobé perspektivy, včetně vyhodnocení dopadu na sociálně – ekonomický a územní 
rozvoj regionu SZ Čech“ (dále jen Studie) 

b) 

zhotovitele Studie – Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s. Most 

c)  

právní formu, předmět smlouvy, čas plnění a způsob financování - dle předloženého materiálu. 

IV. 

u k l á d á  

Miroslavu Tlapákovi, místopředsedovi, předložit závěry Studie do listopadového jednání HSR-ÚK 

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení č. 32/04/P bylo schváleno. 

Usnesení č. 33/04/P: informace z jednání pracovní skupiny pro GPR 

 ( kontrola plnění usn. č. 18/04/P) 



HSR-ÚK projednala předloženou zprávu pracovního týmu GPR a na základě diskuse a po vzájemné 
dohodě  

I. 

k o n s t a t u j e 

Globální plán revitalizace SZČ je systémovým opatřením rozvoje a stability zaměstnanosti strukturálně 
postiženého regionu SZČ, měl by proto být nedílnou součástí závazných vládních i krajských dokumentů, 
přijetí GPR SZČ v obou strukturách (státní i krajské) zajistí kontinuitu při naplňování GPR SZČ. Kontrolu 
jeho plnění bude sledovat HSR-ÚK, HSRS a RHSD ČR. 

II. 

u k l á d á 

JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi, a Miroslavu Tlapákovi, místopředsedovi, zahájit jednání 
s předsedou vlády JUDr. Stanislavem Grossem, místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních 
věcí Ing. Zdeňkem Škromachem a ministrem pro místní rozvoj Ing. Jiřím Paroubkem ve věci realizace 
GPR a naplňování usnesení Vlády ČR a HSR-ÚK. 

III. 

u k l á d á 

pracovnímu týmu pro zhodnocení GPR předložit návrh transformovaného Globálního plánu revitalizace 
SZČ do příštího jednání HSR-ÚK 

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení č. 33/04/P bylo schváleno  

Usnesení č. 34/04/P: podpora projektům 

HSR-ÚK na základě doporučení pracovního týmu GPR v y j a d ř u j e podporu níže uvedeným projektům 
( mimo dopravní infrastruktury ) 

Chomutovsko 

A1. projektu „Rekreační středisko Boleboř“ předkladatele Obec Boleboř 
A2. projektu „Perspektivy rozvoje Krušných hor“ předkladatele HSRCh 

A3. projektu „Výstavba Ahníkovského zámku-rozšíření areálu zooparku“ předkladatele Podkrušnohorský zoopark/Město 
Chomutov 

Litoměřicko 

A4. projektu „Vybudování infrastruktury na Miřejovické stráni – Litoměřice“ předkladatele Město Litoměřice 

A5. projektu „Dostavba zimního stadionu v Litoměřicích“ předkladatele Město Litoměřice 

A6. projektu „Dostavba domova důchodců na Dómském pahorku v LT“ předkladatele Město Litoměřice 

A7. projektu „Dostavba základní školy Karla Jeřábka“ předkladatele Roudnice n. L. 
A8. projektu „Výstavba víceúčelové sportovní haly“ předkladatele Město Třebenice 



Lounsko 

A9. projektu „Průmyslová zóna elektroporcelán Louny“ předkladatele VIFON-TRALYCO 

A10. projektu „Regenerace a revitalizace historického jádra města Žatec“ předkladatele Město Žatec 

A11. Projektu „Revitalizace Pražského předm. pro rozvoj podnik.-Chrám chmele a piva“ předkladatele Město Žatec  
Mostecko 

A12. projektu „Dobudování zázemí ISŠT - COP v Mostě“ předkladatele HSRM 

A13. projektu „Nadregionální systém komplexního využívání odpadů“ předkladatele AQUATEST, a.s. 
A14. projektu „Multifunkční sportovní areál – Most“ předkladatele Baník Most – národní házená 

A15. projektu „Dobudování areálu (zimní stáje, parkurová hala, soc. zař.) hipodromu v Mostě“ předkladatele HIPODROM 
MOST, a.s. 
A16. projektu „Průmyslová zóna Záluží“ předkladatele Chemopetrol Záluží/HSRM 

A17. projektu „Rekonstrukce zimních stadionů Litvínov“ předkladatele Město Litvínov/HSRM 

A18. projektu „Revitalizace výsypky "Rudý svět" na obytné úz. "Nové Záluží"“ předkladatele Město Litvínov 

A19. projektu „Regenerace bývalého provozně výrobního areálu VS v Litvínově“ předkladatele Město Litvínov 

A20. projektu „GO Koldům“ předkladatele Město Litvínov 

A21. projektu “Dobudování sportovního a lyžařského areálu“ předkladatele Město Meziboří 
Teplicko 

A22. projektu „Lázně Bílina“ předkladatele Město Bílina 

A23. projektu „Obnova obce Újezdeček - výstavba rodinných domků“ předkladatele Obec Újezdeček 

A24. projektu „Radovesická výsypka – revitalizace“ předkladatele Terra Natura, o.p.s. 
A25. projektu „Kompostárna Pitterling“ předkladatele Ekodendra 

A26. projektu „Průmyslová zóna Safari“ předkladatele Terra Natura, o.p.s. 
A27. projektu „Oprava věže na hradu Kostomlaty“ předkladatele Terra Natura, o.p.s. 
A28. projektu „Rozvoj příměstské rekreační zóny města Bílina“ předkladatele Terra Natura, o.p.s. 
A29. projektu „Extenzivní chov hospodářských zvířat“ předkladatele Terra Natura, o.p.s. 
A30. projektu „Střelnice pro ministerstvo vnitra a civilní sektor“ předkladatele Terra Natura, o.p.s. 
A31. projektu „Autokross a motokros“ předkladatele Terra Natura, o.p.s. 
A32. projektu „Agroturistika, naučné stezky, cyklostezky“ předkladatele Terra Natura, o.p.s. 
A33. projektu „Krajské cvičiště pro integrovaný záchranný sbor“ předkladatele Terra Natura, o.p.s. 
A34. projektu „Částečná obnova obce Hetov“ předkladatele Terra Natura, o.p.s. 
A35. projektu „Výstavba ekologického statku Hetov“ předkladatele Terra Natura, o.p.s. 
A36. projektu „Domov důchodců Bystřany, přístavba a stavební úpravy“ předkladatele Obec Bystřany 

A37. projektu „Nemocnice s poliklinikou Teplice“ předkladatele Nemocnice s poliklinikou Teplice 

A38. projektu „Aktivizace rekreačního krajinného celku Mikulov – Bouřňák“ předkladatele Sport centrum Bouřňák, o.p.s. 
A39. projektu „Zavádění modelu kontin. zvyš. kvality do provozu nemocnic ÚK“ předkladatele Nemocnice TP s partnery 
KÚ ÚK 

Ústecko 

A40. projektu „Revitalizace městského centra Ústí n. L. - I. etapa“ předkladatele Statutární město Ústí n. L. 
A41. projektu „Revitalizace městského centra Ústí n. L. - II. etapa“ předkladatele Statutární město Ústí n. L. 
A42. projektu „Průmyslová zóna Jižní Předlice“ předkladatele Statutární město Ústí n. L. 
A43. projektu „Rozvoj turistického ruchu v Ústí n. L. a okolí“ předkladatele Statutární město Ústí n. L. 
A44. projektu „Revitalizace Větruše - Ústí n. L., 1. stavba -3. ucelená část“ předkladatele Statutární město Ústí n. L. 
A45. projektu „Zřízení Česko-německého muzea“ předkladatele Statutární město Ústí n. L. 
A46. projektu „Vytvoření dokumentace na základní revitalizaci lomu Chabařovice“ předkladatele Statutární město Ústí n. 
L. 
A47. projektu „Centrum pro transfer a rozvoj špičkových technologií„ předkladatele VÚAnCh 



Krajský úřad Ústeckého kraje 

A48. projektu „Informatizace obcí II. tipu v ÚK“ předkladatele Ústecký kraj 
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje 

A49. projektu „Podkrušnohorské technické muzeum“ předkladatele HSR-ÚK 

A50. projektu „Regionální multifunkční vzdělávací centrum - I. etapa“ předkladatele HSR-ÚK 

A51. projektu „Ekologické centrum Most pro Krušnohoří - II. etapa“ předkladatele HSR-ÚK 

A52. projektu „Velebudická výsypka a okolí“ předkladatele HSR-ÚK 

A53. projektu „Radovesická výsypka I.“ předkladatele HSR-ÚK 

A54. Projektu „Radovesická výsypka - průmyslová část“ předkladatele HSR-ÚK 

A55. projektu „Jezero Most, Matylda a okolí“ předkladatele HSR-ÚK 

A56. projektu „Jezero Chabařovice a okolí“ předkladatele HSR-ÚK 

A57. projektu „Hornojiřetínská a Růžodolská výsypka“ předkladatele HSR-ÚK 

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení č. 34/04/P bylo schváleno  

Usnesení č. 35/04/P: rychlostní silnice R7 

( kontrola plnění usn. č. 05/04/P) 

HSR-ÚK projednala přednesenou zprávu Jiřího Markupa, místopředsedy, o plnění usn. č. 05/04/P ze dne 
02.02.2004 doplněnou informací Ing. Jiřího Šulce, hejtmana, a na základě diskuse a po vzájemné dohodě 

I. 

v y s l o v u j e  

nespokojenost s rozhodnutím vlády nepokračovat ve výstavbě rychlostní silnice R7. 

II. 

k o n s t a t u j e, že usn. 05/04/P trvá - v rámci podpory rozvoje průmyslové zóny TRIANGLE posílit 
kapitolu SFDI Zkapacitnění rychlostní komunikace R/7, neboť z důvodů nedostatku finančních prostředků 
na dostavbu rychlostní komunikace R/7 může dojít k umrtvení investic vložených do průmyslové zóny. 

III. 

u k l á d á 

JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi, ve spolupráci s Vlastimilem Aubrechtem, vládním zmocněncem, a 
Jaroslavem Foldynou, zástupcem hejtmana ÚK, projednat s předsedou vlády JUDr. Stanislavem 
Grossem vzniklou situaci. 

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení č. 35/04/P bylo schváleno  



Usnesení č. 36/04/P: rychlostní silnice R7 – jednání na ŘSD 

( kontrola plnění usn. č. 05/04/P) 

HSR-ÚK po projednání informace o R7 úsek Louny – Chomutov – státní hranice ž á d á Ing. Jiřího Šulce, 
hejtmana ÚK, aby ve spolupráci s vládním zmocněncem Vlastimilem Aubrechtem a členy HSR-ÚK Jiřím 
Markupem a Oldřichem Řáhou projednal výše uvedenou problematiku s generálním ředitelem Ředitelství 
silnic a dálnic Laušmanem. 

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení č. 36/04/P bylo schváleno  

Usnesení č. 37/04/P: informace firmy Interel, s.r.o. 

( kontrola plnění usn. č. 20/04/P) 

HSR-ÚK vyslechla informace jednatele firmy Interel, s.r.o. Karla Firly a  

b e r e n a v ě d o m í 

a)      splnění usnesení č. 20/04/P, 

b)      připravované akce vyplývající z plnění mandátní smlouvy (mj. společná příprava informací o 
Ústeckém kraji pro země BENELUXu, seminář pro regiony v Londýně dne 23.09.2004, kterého se 
zúčastní hejtman a zástupce HSR-ÚK). 

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení č. 36/04/P bylo schváleno  

V Mostě 14.09..2004 

připravila: Ing. Jitka Hurábová 

přílohy: HSR okresů, Ing. Jitka Hurábová, Jindřiška Moulisová, Lenka Šifaldová, Interel, s.r.o 

 


