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Zápis z jednání Krajské dozorčí rady programu RE:START pro Ústecký kraj 

 

datum realizace porady: 8. 3. 2018   

místo: Krajský úřad, Ústí nad Labem   

účastníci porady: viz prezenční listina 

jednání vedl:                          Gabriela Nekolová, DiS.  

 
Obsah setkání: 

 

1) Zahájení a úvodní slovo 

Jednání zahájila G. Nekolová, zástupkyně zmocněnce pro MSK, ÚK a KVK a předsedkyně HSR-ÚK. 

Přivítala přítomné, poděkovala za účast a nastínila program jednání. 

Přítomní byli informováni, že oproti zaslaným podkladovým materiálům došlo u 9 návrhů opatření / 

fiší k úpravám na základě aktuálního vyjednávání, ke kterým došlo v rozmezí od rozeslání podkladových 

materiálů ke dni konání KDR. Tyto upravené fiše s vyznačením změn formou revizí dostali přítomní 

v tištěné verzi včetně souhrnné přehledové tabulky, kde byly názvy těchto fiší podbarveny žlutě (viz 

př.č. 1 tohoto zápisu). 1 fiše podbarvená červeně bude s největší pravděpodobností vyřazena 

z aktualizace Akčního plánu. 

2) Shrnutí aktuálního stavu naplňování Akčního plánu schváleného Vládou ČR 
10.7.2017 

G. Nekolová ve spolupráci s ostatními zástupci Úřadu zmocněnce vlády představila aktuální stav 

implementace schváleného Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace s odkazem na 

Zprávu o realizaci Akčního plánu, kterou všichni účastníci dostali před jednáním k dispozici e-mailem 

(viz př.č. 2 tohoto zápisu).  

      3) Aktualizace Akčního plánu  

Přítomní byli seznámeni s obsahem návrhu opatření / fiší připravených do aktualizace Akčního 

plánu (viz př.č. 3 tohoto zápisu). Bližší pozornost byla věnována upraveným fiším, které 

přítomní získali s vyznačenými revizemi v tištěné podobě u registrace jednání (viz př.č. 1 

tohoto zápisu). 

B.Urbanová – jakým způsobem probíhá výběr námětů, které budou zařazeny do aktualizace 

Akčního plánu? J. Vozáb – výběr probíhá tak, aby návrhy zařazované do Akčního plánu byly 

v souladu se Strategickým rámcem, snahou je integrovat doručené návrhy do podoby 

komplexních opatření / programů. 

http://www.restartregionu.cz/


 
 
                                                                        
 
________________________________________________________________________________ 

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj 
 

Úřad zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 

 
www.restartregionu.cz  

 

4) Diskuse 

V. Aubrecht – návrh na úpravu fiše „Program „Krok za krokem na trh práce“- začlenění 
problematiky rozvoj zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných osob se zdravotním 
postižením (OZP)“ – doporučuje vypustit z názvu slovo „dlouhodobě“. 

- dále navrhl úpravu fiše „Podpora komunitního života a sociálních služeb“, aby aktivity byly 

zaměřeny i např. pro seniory a ne jen např. na osoby sociálně nepřizpůsobivé. 

- ze strany zástupců Úřadu zmocněnce vlády byl vysvětlen význam problematiky 

„dlouhodobosti“ nezaměstnanosti osob zdravotně postižených, s ohledem na Úřadu 

zmocněnce vlády známý postoj Ministerstva práce a sociálních věcí je navíc možné, že zařazení 

tohoto opatření do aktualizace Akčního plánu bude z jeho úrovně rozporováno, 

- k návrhu fiše „Systémový přístup k plánování služeb související s kamionovou dopravou“ 
doporučil participaci Ministerstva vnitra na řešení problému (vymahatelnost dodržování 
dopravních předpisů spojených s parkováním kamionů ze strany Policie ČR). Bylo deklarováno, 
že tuto kompetenci Policie ČR má již v současné době a jde tak především o její důsledné 
naplňování v praxi. 
 
 

J. Aster – vznesl dotaz, proč UJEP láká uchazeče o studium na netechnické obory. G. Nekolová 

– upozornila, že propagace všech akreditovaných oborů je plně v kompetenci univerzity, 

kterou jí nelze upírat. 

- k fiši „Podpora rozvoje venkovských oblastí ve strukturálně postižených regionech“ podotkl, 

že vysidlování se týká nejen venkova, ale i měst. Problém je i v tom, že do katastrů měst spadají 

lokality, které jsou od měst vzdálené i několik kilometrů. Tato skutečnost bude zohledněna 

v dalších vyjednáváních obsahu opatření s kompetentními resorty. 

J. Svoboda – sdělil, že KÚ ÚK řeší novou energetickou koncepci kraje, nabídl spolupráci 

pracovníkům ÚZV v této oblasti 

V. Beštát – zástupce spolku na obnovu venkova – vítá podporu škol, školy potřebují stavět a 

„ne jen investovat do oprav¨ 

- vítá fiši „Odpadové hospodářství“  

B.Urbanová – upozornila, že ve fiši „Zlepšení kvality ovzduší“ je potřeba sladit terminologii  

- dále navrhla, že fiši „Odpadové hospodářství“ by nejdříve měla předcházet analýza. G. 

Nekolová.– připomínky zohledníme, máme zájem smysluplně využít odpad, který 

v kraji máme. H. Veverková – domnívá se, že energetické využití odpadů je reálné. V. 

Aubrecht – jedná se o energetické využití odpadů, nikoliv jen o „spalovny“. 

G. Nekolová na závěr jednání upozornila, že program RE:START může řešit pouze to, co má 

v kompetenci. 

G. Nekolová poděkovala účastníkům za aktivní přístup k realizaci i k přípravě aktualizace 

Akčního plánu a informovala, že Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí předložené materiály 
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programu RE:START bez připomínek. Následně vyzvala přítomné k vydání souhlasu 

s předloženými materiály. Přítomní souhlas vyslovili. 

5) Shrnutí, závěr 

Účastníci společného jednání Regionální stálé konference a Výkonného výboru HSR-ÚK 
vyjádřili souhlas s předloženým návrhem aktualizace Souhrnného Akčního plánu Strategie 
restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje v opatřeních týkajících 
se Ústeckého kraje. 

 

Zapsal: Ing. Andrea Langhammerová 

 

Ověřil: Bc. Karel Tichý, DiS. 

 

Na vědomí: účastníci jednání 
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