434 37 Most, Budovatelů 2532

USNESENÍ

z 74. jednání
Předsednictva
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
dne 1. 10. 2015 v Mostě od 14.00 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSR-ÚK)
Zahájení
Úvodní slovo předsedy HSR-ÚK R. Falbra
1. Kontrola plnění usnesení
předkládá G. Nekolová, tajemnice

/příloha č.1/

2. Procedurální otázky
2.1. Informace o abdikaci R. Falbra z postu předsedy HSR-ÚK
2.2. Jmenování členů správní rady Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.
3. Informace o návštěvě premiéra B. Sobotky a přípravě výjezdního zasedání vlády ČR
předkládá R. Falbr, předseda, G. Nekolová, místopředsedkyně
/příloha č. 2/
4. Informace o změně Stanov HSR-ÚK
předkládá R. Falbr, předseda

/příloha č. 3/

5. Zpráva o hospodaření HSR-ÚK za první pololetí roku 2015
předkládá G. Nekolová, místopředsedkyně

/příloha č. 4/

6. Plánované aktivity HSR-ÚK do konce roku 2015
předkládá G. Nekolová, místopředsedkyně

/příloha č. 5/

7. Různé
Závěr
Hlasování: pro 12 proti 0 zdržel se 0
Program jednání byl schválen
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ZAHÁJENÍ
Jednání zahájil předseda HSR-ÚK JUDr. Richard Falbr, který přivítal všechny přítomné. Dále v úvodu informoval
o své abdikaci na post předsedy HSR-ÚK. Vedení HSR-ÚK dočasně převzal Miroslav Tlapák (statutární
zástupce). R. Falbr všem poděkoval za spolupráci během 15 let, kdy byl ve funkci předsedy HSR-ÚK. Informoval
o schůzi Výkonného výboru HSR-ÚK, jejímž výsledkem je stanovení termínu pro zaslání navržených kandidátů
na post předsedy HSR-ÚK za jednotlivé okresní HSR a dále stanovení termínu zasedání Předsednictva HSR-ÚK.
Termíny:
- Do 30.10.2015 – navržení kandidátů na post předsedy HSR-ÚK jednotlivými okresními HSR
- 5.11. 2015 od 10:00 hodin – jednání Výkonného výboru HSR-ÚK
- 5.11.2015 od 11:00 hodin – zasedání Předsednictva HSR-ÚK (volba předsedy HSR-ÚK)
K BODU 1: Kontrola plnění usnesení
Usnesení 08/14/P: Nový návrh aktivní záplavové zóny na řece Ohři v oblasti Litoměřicka
Předsednictvo HSR-ÚK
žádá hejtmana Ústeckého kraje o pozastavení schvalovacího procesu stanovení aktivní zóny jako části
záplavového území na řece Ohři v oblasti Litoměřicka do ověření nejasností.
Tento bod stále trvá.
Usnesení 08/14/P: Nový návrh aktivní záplavové zóny na řece Ohři v oblasti Litoměřicka
V návaznosti na původní usnesení požádal Ing. Jiří Aster, zástupce HSRD, o doplnění:
požádal HSR-ÚK o podporu programu na zadržování vody v krajině pomocí řízených poldrů, a to za
účelem zmírňování maximálních a minimálních průtoků a omezování povodňového nebezpečí.
Tento bod stále trvá.
Usnesení 26/14/P: Stanovisko HSR-ÚK k novele tzv. Horního zákona
Předsednictvo HSR-ÚK
I.

zásadně nesouhlasí s přemrštěným navýšením úhrady za vydobytý nerost v případě těžby
hnědého uhlí na 10ti násobek z těchto důvodů:
• Podstatné snížení konkurenceschopnosti uhelných společností a navazujících odvětví
a z toho plynoucí útlum těžby a propouštění zaměstnanců.
• Zásadní negativní dopady do ekonomické a sociální oblasti celého regionu.

II.

požaduje, aby v případě navýšení úhrad bylo upraveno přerozdělení výnosu z úhrad nejen
ve prospěch obcí, ale i krajů, a to v poměru minimálně 50% do rozpočtu obcí a krajů a 50%
do státního rozpočtu.

G. Nekolová vyzvala M. Tlapáka a H. Veverkovou o doplnění aktuálního stavu k této problematice.
Usnesení 28/14/P: Konkretizace priorit HSR–ÚK zaslaných jednotlivými radami
Předsednictvo HSR-ÚK
projednalo konkretizaci priorit HSR–ÚK zaslanou jednotlivými radami a
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I.
II.

schvaluje priority pro roky 2014 a 2015 dle přílohy č. 2.
ukládá
- k prioritě č. 1 Průmysl a podnikání sekretariátu HSR–ÚK zajistit návrh zákona
o veřejných zakázkách a postoupit Odborné komisi pro hospodářství a rozvoj lidských
zdrojů k připomínkování
- k prioritě č. 2 Zaměstnanost a sociální věci sekretariátu HSR–ÚK zajistit návrh
legislativních změn v oblasti hazardu a postoupit Odborné komisi pro hospodářství
a rozvoj lidských zdrojů k připomínkování
- sekretariátu HSR-ÚK v součinnosti s odbornou komisí připravit regionální konferenci
k tématice vyloučených lokalit, s termínem konání na jaře 2015
- k prioritě č. 5 sekretariátu HSR–ÚK zajistit průběžné písemné informování
Předsednictva 4x ročně a 1x ročně zajistit souhrnnou zprávu prezentovanou zástupci
Krajské zdravotní a.s. na jednání Předsednictva HSR–ÚK
- k prioritě č. 6 předsedovi HSR–ÚK JUDr. Falbrovi projednat s Ministerstvem kultury
záchranu městské kulturní památky „Nádraží Duchcov“

Tento bod stále trvá.
Usnesení 03/15/P – Jednání zástupců HSR-ÚK a regionálních partnerů s předsedou vlády k prolomení těžebních
limitů
Předsednictvo HSR-ÚK
ukládá gestorovi pro energetiku M. Tlapákovi v součinnosti s poslancem J. Foldynou, poslancem a
členem Hospodářského výboru PSP ČR, zajistit uspořádání semináře pro členy Parlamentu ČR
k problematice Horního zákona.
M. Tlapák, statutární zástupce HSR-ÚK, navrhnul vypustit usnesení 03/15/P s ohledem na vývoj událostí pozbylo
důvodu.
Usnesení 26/15 /P – Zrušení usnesení 03/15/P Jednání zástupců HSR-ÚK a regionálních partnerů
s předsedou vlády k prolomení těžebních limitů
Předsednictvo HSR-ÚK
rozhodlo o zrušení usnesení 03/15/P.
Hlasování: pro 12 proti 0 zdržel se 0
Usnesení schváleno

Usnesení 27/15/P – Kontrola plnění usnesení
Předsednictvo HSR-ÚK
vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z předchozích jednání HSR-ÚK a ze sledování vyřazuje
usnesení 05/15P.
Hlasování: pro 12 proti 0
Usnesení schváleno

zdržel se 0

K BODU 2: Procedurální otázky
Informace o abdikaci R. Falbra na post předsedy HSR-ÚK byla zmíněna v úvodu.
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G. Nekolová, místopředsedkyně HSR-ÚK, navrhla na základě podnětu HSRM zástupce HSR-ÚK do správní rady
Podkrušnohorského technického muzea (PTM) Ing. Jiřího Nerudu. Vysvětlila, že HSR-ÚK je jedním ze
zakladatelů PTM, o.p.s. a z toho vyplývá právo a povinnost delegovat nástupce.
H. Veverková, předsedkyně HSRM podpořila návrh G. Nekolové na zástupce HSR-ÚK do správní rady PTM,
o.p.s., jelikož se Ing. Jiří Neruda doposud velmi aktivně podílí na činnosti správní rady.
Usnesení 28/15/P – Informace o abdikaci R. Falbra na post předsedy HSR-ÚK
Předsednictvo HSR-ÚK
I.
II.
III.

bylo informováno o abdikaci R. Falbra na post předsedy HSR-ÚK a tím to bere vědomí,
schvaluje termín volby navržený Výkonným výborem HSR-ÚK dne 5.11.2015 a ukládá ostatním
HSR nominovat kandidáty do 30.10.2015,
vyslovuje poděkování R. Falbrovi za jeho práci pro HSR-ÚK a celý region a přeje hodně zdraví
a úspěchů do dalších let.

Hlasování: pro 12 proti 0
Usnesení schváleno

zdržel se 0

Usnesení 29/15/P – Jmenování členů správní rady Podkrušnohorského technického muzea o.p.s.
Předsednictvo HSR-ÚK
bere na vědomí informaci týkající se jmenování zástupce HSR-ÚK do společnosti Podkrušnohorské
technické muzeum, o.p.s. a jmenuje jako zástupce HSR-ÚK do správní rady Ing. Jiřího Nerudu.
Hlasování: pro 12 proti 0
Usnesení schváleno

zdržel se 0

K BODU 3: Informace o návštěvě premiéra B. Sobotky a přípravě výjezdního zasedání vlády ČR
G. Nekolová sdělila, že základní informace o návštěvě premiéra B. Sobotky byla všem členům Předsednictva
HSR-ÚK zaslána elektronicky v srpnu 2015. B. Sobotka byl seznámen s nejpalčivějšími problémy Ústeckého
kraje. HSR-ÚK a Ústecký kraj vyslovili požadavek o zařazení těchto témat na program výjezdního zasedání vlády
dne 19.10.2015.
Diskuze s premiérem:
- nezaměstnanost
- problematika sociálního vyloučení
- program na demolice vysídlených budov v sociálně vyloučených lokalitách
- problematika Krušných hor a návrh revitalizačního programu
- podpora vědy, výzkumu a inovací v ÚK
- dopravní infrastruktura
- regenerace brownfields na území ÚK
Premiér se dále sešel s významnými zaměstnavateli ÚK a s vedením HSR-ÚK. Dále G. Nekolová informovala
o výsledku této návštěvy → písemné zadání úkolů jednotlivým resortům a dále byl uložen úkol zmocněnci vlády
k přípravě zprávy o situaci ve strukturálně postižených krajích a návrhu na řešení hospodářské, environmentální
a ekonomické tíživé situace těchto krajů.
G. Nekolová upozornila na přílohu č. 2 „Koncepce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského
a Karlovarského kraje“, která je včetně předkládací zprávy a návrhu usnesení Vlády ČR. Materiál byl odeslán
na meziresortní připomínkové řízení a bude předložen dne 19.10.2015 Vládě ČR.
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J. Cienciala, zmocněnec vlády pro MSK a ÚK, informoval o slavnostním položení základního kamene firmy
Nexen tire Czech, s.r.o. Dále informoval o výjezdním zasedání vlády ČR v Moravskoslezském kraji, kde
se nepodařilo prosadit dřívější odchod horníků do důchodu. Na závěr své řeči poděkoval G. Nekolové, která
koordinovala přípravu materiálu pro vládu ČR.
G. Nekolová doplnila informace k výjezdnímu zasedání vlády ČR.
1) Informovala o ustavení meziresortní pracovní skupiny při MPO (zástupci všech dotčených ministerstev, kteří ve
vztahu k ÚK předkládají určitý materiál, dále zástupci MSK, ÚK, KK, úřad vlády a úřad zmocněnce vlády).
2) Dlouhodobý požadavek Karlovarského kraje, aby byl zařazen mezi strukturálně postižené kraje → splněno.
V souvislosti se situací v Karlovarském kraji je současně navrženo rozšíření působnosti zmocněnce vlády pro
řešení problémů spojených s revitalizací MSK a ÚK o kraj Karlovarský.
3) Dále G. Nekolová informovala o zpracování programu na regeneraci brownfields s alokací 2 mld. Kč – nyní
v meziresortním připomínkovém řízení. Dále se vedla diskuze o přípravě dotačního programu na demolice
vysídlených budov a na opakování programu na podporu pracovních míst tj. 300 mil. Kč pro MSK a ÚK. Byl
vznesen požadavek o navýšení na 500 mil. Kč vzhledem k rozšíření na KK.
4) Dalším bodem jednání vlády bude problematika Krušných hor. MZe a MŽP předloží zprávu o současném stavu
Krušných hor a harmonogram postupu přípravy revitalizačního programu. Do přípravy budou zapojeni také
nestátní vlastníci. Program by měl být předán vládě ČR ke schválení do 30.11.2016.
Informativní zprávy budou předkládány vládě také ze strany MPSV, MD a MV.
Usnesení 30/15/P – Informace o návštěvě B. Sobotky a přípravě výjezdního zasedání vlády ČR
Předsednictvo HSR-ÚK
I.
II.

bylo informováno o návštěvě premiéra B. Sobotky
bylo seznámeno s přípravou výjezdního zasedání vlády ČR.

Hlasování: pro 12 proti 0
Usnesení schváleno

zdržel se 0

K BODU 4: Informace o změně Stanov HSR-ÚK
R. Falbr informoval o přípravě návrhu Stanov HSR-ÚK, tak aby HSR-ÚK byla znovu naplnila znaky tripartity
složené poměrně ze zástupců zaměstnavatelů, zástupců odborů a zástupců kraje a současně ze zástupců
okresních HSR. Návrh Stanov společně s dopisem, byl zaslán hejtmanovi ÚK na základě něhož byl vstup ÚK do
struktury HSR-ÚK zamítnut. R. Falbr navrhnul po zvolení nového předsedy HSR-ÚK znovu zahájit jednání
s Ústeckým krajem.
G. Nekolová informovala o posunutí termínu pro úpravu Stanov jednotlivých spolků ze strany Ministerstva vnitra.
Nový termín – 31.12.2016.
M. Klika, radní ÚK, poprosil o znovu zaslání žádosti ohledně vstupu ÚK do struktury HSR-UK na radu ÚK. Dopis
bude předán na všechny radní ÚK a poté předán do Zastupitelstva ÚK.
J. Cingr, předseda RROS ČMKOS, informoval o projednání a schválení svých zástupců do struktury HSR-ÚK.
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 a dalšími potenciálními členy.
Hlasování: pro 12 proti 0
Usnesení schváleno

zdržel se 0
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K BODU 5: Zpráva o hospodaření HSR-ÚK za první pololetí roku 2015
G. Nekolová v úvodu omluvila předsedu finanční komise M. Fraška a dále informovala o proběhnuté schůzce
s účetní a předsedou finanční komise, kde byla domluvena úprava formátu pro čitelnější předkládání informací
směrem k Předsednictvu HSR-ÚK. G. Nekolová informovala o čerpání finančních prostředků ve výši 190 tis. Kč
z Fondu ÚK na zajištění činnosti související s podporou společenské odpovědnosti organizací v ÚK. Dále sdělila,
že na místo manažera projektů byl přijat nový pracovník, jehož mzda je částečně sanovaná z Úřadu práce
a částečně z vlastních prostředků HSR-ÚK → navýšení mzdových prostředků v rozpočtu na rok 2015.
Na závěr poděkovala HSRL za splácení dluhu z minulých let.
Usnesení 32/15/P – Zpráva o hospodaření HSR-ÚK za první pololetí roku 2015
Předsednictvo HSR-ÚK
bylo seznámeno s hospodařením HSR-ÚK za první pololetí roku 2015 a tuto informaci bere na vědomí.
Hlasování: pro 12 proti 0
Usnesení schváleno

zdržel se 0

K BODU 6: Plánované aktivity HSR-ÚK do konce roku 2015
G. Nekolová informovala o úspěšném Podnikatelském fóru ÚK, které proběhlo ve dnech 21. – 22.9.2015 v Ústí
nad Labem. Plán aktivit viz příloha č. 5.
Listopad – konference sociálně vyloučené lokality – G. Nekolová znovu poprosila o konzultační schůzku
Ing. Vonku a Mgr. Kliku k přípravě této konference. Termín bude upraven.
- 5.11.2015 – Předsednictvo HSR-ÚK (volba předsedy HSR-ÚK)
Prosinec – Sněm HSR-ÚK (dle možností hejtmana ÚK) + vyhlášení soutěže Cena Ústeckého kraje
za společenskou odpovědnost.
Usnesení 33/15/P – Plánované aktivity HSR-ÚK do konce roku 2015
Předsednictvo HSR-ÚK
bylo informováno o plánovaných aktivitách HSR-ÚK do konce roku 2015.
Hlasování: pro 12 proti 0
Usnesení schváleno

zdržel se 0

K BODU 7: Různé
J. Aster, tajemník HSRD, informoval o zasedání hospodářského výboru Parlamentu ČR, kde byla vznesena
kritika týkající se nepřítomnosti zástupce za Ústecký kraj.
M. Klika reagoval na slova J. Astera tím, že pozvánku Ústecký kraj obdržel dva dny před konáním tohoto
zasedání, tudíž nebylo možné delegovat žádného zástupce.
R. Falbr poděkoval všem za účast a ukončil jednání.
Zapsala: Bc. Hana Lukešová, 9. 10.2015 v Mostě
Ověřili: Gabriela Nekolová, DiS, 2015 v Mostě, JUDr. Richard Falbr,. 2015 v Praze
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