Ústecký kraj

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Usnesení

z 5. zasedaní Zastupitelstva Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konaného dne
29.05.2017 od 15:09 hodin do 16:01 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého
kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/5Z/2017
2.1 Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 5. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního období v
tomto složení:
1. Ing. Jiří Anděl, CSc. (ANO) – předseda návrhové a volební komise
2. Ing. Karel Honzl (ČSSD)
3. RSDr. Jaroslav Horák (KSČM)
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 002/5Z/2017
3.1 Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního
období:
1. Zdeňka Kutnera (ODS)
2. Ing. Bc. Dominika Hanka (SPD+SPO)
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

Usnesení č. 003/5Z/2017
4.1 Schválení programu
1

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle čl. 1 odst. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje o tom, že na jednání tohoto
zastupitelstva nebudou zařazeny pravidelné body: „Kontrola plnění usnesení“, „Zpráva o
činnosti Rady Ústeckého kraje“ a „Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého
kraje“.
Hlasování:

pro:

48

proti:

3

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 004/5Z/2017
4.1 Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 5. Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním období.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

5

Návrh byl přijat

Usnesení č. 005/5Z/2017
6.1 Změna Stanov HSR-ÚK, Jednacího řádu HSR-ÚK a Finančního plánu 2017
HSR-ÚK
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
podle § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, navrhované změny Stanov HSR-ÚK, Jednacího řádu HSR-ÚK a
Finančního řádu na rok 2017 HSR-ÚK dle příloh č. 1 - 3 tohoto usnesení.

Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 006/5Z/2017
7.1 Svěření pravomocí Radě Ústeckého kraje v oblasti provádění rozpočtových opatření
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/9Z/2005 ze dne 21. 12. 2005,
B) svěřuje
pravomoci v oblasti provádění rozpočtových opatření dle ust. § 59 odst. 1 písm. a) zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Radě Ústeckého kraje
v následujícím rozsahu:
a)rozpočtová opatření podle ustanovení § 16 odst. 3 písm. a) až c) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, do výše 5 mil. Kč
v jednotlivých případech,
2

b)povinně uskutečňovaná rozpočtová opatření podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
bez finančního omezení v jednotlivých případech.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 007/5Z/2017
10.1 Analýza možností zabezpečení dopravní obslužnosti Ústeckého kraje a doporučení
dalšího postupu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s vystoupením Zdeňka Tůmy, partnera společnosti KPMG a Mgr. Pavla Gondy, advokáta,
společnost WGM, na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 008/5Z/2017
10.1 Analýza možností zabezpečení dopravní obslužnosti Ústeckého kraje a doporučení
dalšího postupu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
záměr, aby za účelem zajištění dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji byla zřízena nová
příspěvková organizace, která by jako vnitřní dopravce Ústeckého kraje zajišťovala dopravní
obslužnost Ústeckého kraje;
B) ukládá
Radě Ústeckého kraje zajistit a předložit Zastupitelstvu Ústeckého kraje k rozhodnutí
příslušné dokumenty v souladu se schválením záměru zřízení vnitřního dopravce Ústeckého
kraje formou příspěvkové organizace;
Termín: 26. 6. 2017
Hlasování:

pro:

34

proti:

11

zdržel se:

6

Návrh byl přijat

Seznam příloh:
bod 6.1 priloha 1.pdf
bod 6.1 priloha 2.pdf
bod 6.1 priloha 3.pdf

k usnesení č. 005/5Z/2017
k usnesení č. 005/5Z/2017
k usnesení č. 005/5Z/2017
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Stanovy HSR-ÚK
Jednací řád HSR-ÚK
Finanční řád na rok 2017
HSR-ÚK

bod 6.1 priloha 1.pdf k usensení č. 005/5Z/2017

Stanovy HSR-ÚK

STANOVY
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, zapsaný spolek
Čl. I
Úvodní ustanovení
1. Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje (používaná zkratka – dále jen „HSR-ÚK“) se zřizuje
jako:
iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy,
ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského,
environmentálního a sociálního rozvoje kraje
2. HSR-ÚK je spolek osob ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
3. Název spolku
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, z.s.
4. Sídlo spolku
434 37 Most, tř. Budovatelů 2532
Čl. II
Účel spolku
1. Cílem HSR-ÚK je vyvážený hospodářský, environmentální a sociální rozvoj Ústeckého kraje a
zvyšování životní úrovně jeho obyvatel v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje a
prohlubování sociálního dialogu. HSR-ÚK v rámci plnění tohoto cíle plní roli regionální tripartity.

Čl. III
Hlavní činnost spolku
Na realizaci stanoveného cíle se bude HSR-ÚK podílet zejména:
spoluúčastí na plnění Programu rozvoje kraje, a obdobných programů a struktur
schválených Parlamentem ČR, vládou ČR nebo zastupitelstvem Ústeckého kraje za účelem
realizace regionální rozvoje,
předkládáním a prosazováním vlastních projektů a návrhů strategie koncepce a rozvoje
Ústeckého kraje,
kontrolou plnění UV vztahujících se k Ústeckému kraji.
Jako prioritní řešení bude HSR-ÚK prosazovat a podporovat zejména:
- snížení vnitroregionálních disparit

1
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-

prohlubování sociálního dialogu
zlepšení image Ústeckého kraje
posílení společenské odpovědnosti organizací
posílení meziregionální a přeshraniční spolupráce
hospodářských, obchodních a společenských aktivit
rozvoj průmyslu a podnikání
zvýšení zaměstnanosti a eliminace sociálních problémů
zkvalitnění dopravní infrastruktury
rozvoj vzdělávání, výzkumu a vývoje
rozvoj zemědělství
rekultivace a revitalizace krajiny
zlepšení životního prostředí

zaměřené

na

rozvoj

Čl. IV
Členství v HSR-ÚK
1. Členem HSR-ÚK mohou být hospodářské a sociální rady, které jsou právnickou osobou a působí
v okresech Ústeckého kraje, dále zaměstnanecké a zaměstnavatelské organizace působící
v Ústeckém kraji a krajská samospráva (Ústecký kraj).
2. Členství vzniká přijetím za člena.
3. Pro založení Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje je třeba souhlasu nejméně tří
právnických osob uvedených v odstavci 1.
4. Členství je dobrovolné.
5. Člen spolku má právo:
a. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
b. volit předsedu spolku,
c. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
d. podílet se na praktické činnosti spolku.
6. Člen spolku má povinnost:
a. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku, pokud nejsou v rozporu s
příslušnými zákonnými a vnitřními dokumenty, které jsou pro jednotlivé členy spolku
závazné,
b. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by
byly v rozporu se zájmy spolku,
c. aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich
práce.
7. Ustavující zasedání hospodářské a sociální rady HSR-ÚK svolává přípravný výbor.
Čl. V
Orgány HSR-ÚK
(dále jen orgány)
1.
2.
3.
4.
5.

Sněm
Předsednictvo
Výkonný výbor
Finanční komise
Odborné gesce
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Čl. VI
Kompetence orgánů HSR-ÚK
1. Sněm
Je nejvyšším orgánem HSR-ÚK, který:
a) stanoví zásadní programové cíle HSR-ÚK,
b) schvaluje Stanovy a jeho jejich změny,
c) schvaluje Jednací řád HSR-ÚK,
d) rozhoduje o rozpuštění nebo o sloučení HSR-ÚK s jiným subjektem.
2. Předsednictvo
Je výkonným a statutárním orgánem HSR-ÚK, který zejména:
a) zabezpečuje plnění stanovených programových cílů HSR-ÚK, podílí se na realizaci rozvojových
a podpůrných programů kraje,
b) zastupuje HSR-ÚK při jednáních s vládou ČR, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého
kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje kraje a jeho oblastí,
c) uzavírá obchodní smlouvy a smlouvy o spolupráci s jinými subjekty,
d) schvaluje Finanční řád a stanoví výši členského příspěvku, včetně jejich změn,
e) zřizuje Finanční komisi a podle potřeby další odborné komise, jmenuje předsedy komisí a
odborné gesce,
f) rozhoduje o zřízení sekretariátu HSR-ÚK, jeho personálním obsazení a finančním zabezpečení.
Předsednictvo volí:
a) předsedu HSR-ÚK,
b) místopředsedu HSR-ÚK (statutárního zástupce).
Funkční období předsedy a místopředsedy HSR-ÚK je 5 let.
Návrhy na předsedu a místopředsedu předkládají Předsednictvu HSR-ÚK členové HSR-ÚK.
3. Výkonný výbor
a) společně s předsedou HSR-ÚK připravuje program jednání Předsednictva HSR-ÚK,
b) sleduje plnění usnesení Předsednictva HSR-ÚK a Sněmu HSR-ÚK.
c) Výkonný výbor HSR-ÚK nerozhoduje usnesením, pouze přijímá doporučení. O řešených
otázkách a tématech členové výkonného výboru nehlasují – cílem je dosažení společného
koncensu všech zúčastněných, a to zejména v otázkách sociálního dialogu a přípravy programu
jednání řídících orgánů HSR-ÚK. Případné rozpory ve výsledku jednání Výkonného výboru
HSR-ÚK jsou prezentovány Předsednictvu HSR-ÚK k projednání.
4. Předseda HSR-ÚK
a) Zastupuje HSR-ÚK navenek:
b) svolává a řídí jednání Předsednictva a Výkonného výboru HSR-ÚK,
c) koordinuje činnost místopředsedy a Výkonného výboru,
d) řídí a kontroluje činnost tajemníka,
e) je kompetentní jednat v pracovně právních otázkách ve vztahu k sekretariátu HSR-ÚK,
f) schvaluje popis pracovní funkce tajemníka,
g) schvaluje organizační řád a ostatní normy sekretariátu vyplývající z obecně závazných předpisů
pracovně právních vztahů,
h) jmenuje a odvolává tajemníka HSR-ÚK.

3
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5. Statutární zástupce předsedy HSR-ÚK a m Místopředseda
V případě nepřítomnosti předsedy zastupuje předsedu HSR-ÚK místopředseda jako statutární
zástupce.
6. Finanční komise
Finanční komise je kontrolním orgánem:
a) provádí zejména kontrolu hospodaření HSR-ÚK v souladu se schváleným rozpočtem HSR-ÚK,
b) provádí kontrolu věcné a legislativní správnosti vedení účetnictví, včetně povinností pro odvod
daní a poplatků.
7. Tajemník
Řídí a zodpovídá za hospodářskou a personální činnost sekretariátu HSR-ÚK.
Člen orgánu může ze své funkce odstoupit na základě písemného oznámení orgánu, jehož je členem.
Funkce končí dnem, kdy tento orgán na nejbližším zasedání projednal odstoupení nebo ho mohl
projednat.
Čl. VII
Zastoupení v orgánech
1. Sněm
Sněm se skládá:
a) z předsedy,
b) z 21 zástupců ze 7 okresních hospodářských rad (každá HSR deleguje 3 zástupce),
c) ze zástupců Ústeckého kraje (celkem 3 delegovaní zástupci),
d) ze zástupců zaměstnavatelských organizací (celkem 3 delegovaní zástupci),
e) ze zástupců zaměstnaneckých organizací (celkem 3 delegovaní zástupci).
Každý člen Sněmu má 1 hlas.
2. Předsednictvo
Předsednictvo se skládá:
a) z předsedy a místopředsedy,
b) ze 14 zástupců ze 7 okresních hospodářských rad (každá HSR deleguje 2 zástupce),
c) ze zástupců Ústeckého kraje (celkem 3 delegovaní zástupci),
d) ze zástupců zaměstnavatelských organizací (celkem 3 delegovaní zástupci),
e) ze zástupců zaměstnaneckých organizací (celkem 3 delegovaní zástupci).
Každý člen Předsednictva má 1 hlas
3. Výkonný výbor
Výkonný výbor se skládá:
a) z předsedy a místopředsedy,
b) z předsedů jednotlivých okresních hospodářských rad,
c) ze zástupců Ústeckého kraje (celkem 1 delegovaný zástupce),
d) ze zástupců zaměstnavatelských organizací (celkem 1 delegovaný zástupce),
e) ze zástupců zaměstnaneckých organizací (celkem 1 delegovaný zástupce).
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4. Finanční komise
Skládá se z předsedy a 2 členů volených Předsednictvem.

Čl. VIII
Pravidla jednání
1.
2.

Jednání orgánů HSR-ÚK probíhá na zasedáních, které připravuje svolavatel (předseda nebo jeho
zástupce) v součinnosti s tajemníkem.
Způsob jednání HSR-ÚK upravuje samostatný Jednací řád HSR-ÚK.
Čl. IX
Zásady hospodaření

1. Finanční zdroje HSR-ÚK
a) členské příspěvky,
b) příjmy z majetku,
c) příjmy z darů,
d) další příjmy (úroky, dotace, kapitálové výnosy, dividendy, prodej inventáře, apod.).
2. Hospodaření
a) hospodaření se řídí rozpočtem na příslušný kalendářní rok,
b) rozpočet, jeho tvorbu a čerpání schvaluje Předsednictvo HSR-ÚK.
3. Členské příspěvky
Výše členských příspěvků, včetně postupu způsobu jejich odvodu úhrady je stanovena Finančním
řádem. Ústecký kraj není povinen k úhradě členského příspěvku. Ústecký kraj může poskytnout
členský příspěvek pouze ve výši stanovené rozhodnutím příslušného orgánu Ústeckého kraje dle
zákona o krajích, přičemž v tomto svém rozhodování není nikterak vázán Finančním řádem,
Stanovami HSR-ÚK nebo rozhodnutím jakéhokoliv orgánu HSR-ÚK.
Čl. X
Zánik spolku
O rozpuštění nebo sloučení HSR-ÚK s jiným subjektem rozhoduje Sněm HSR-ÚK. Sněm HSR-ÚK
rovněž stanoví způsob likvidace.

Čl. XI
Závěrečné ustanovení
Tyto Stanovy HSR-ÚK nabývají platnosti dnem schválení Sněmem HSR-ÚK a účinnosti potvrzením
změn příslušným rejstříkovým soudem.
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Jednací řád HSR-ÚK

Jednací řád
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, zapsaného spolku
(HSR-ÚK)
Článek 1
Účel Jednacího řádu HSR-ÚK
V návaznosti na platné Stanovy Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, zapsaného spolku (dále
jen HSR-ÚK) upravuje Jednací řád způsob jednání:





Sněmu,
Předsednictva,
Výkonného výboru,
Finanční komise.
Článek 2
Jednání Sněmu HSR-ÚK

(1) Zasedání Sněmu HSR-ÚK svolává písemně a řídí předseda HSR-ÚK v součinnosti s tajemníkem HSRÚK. V případě nepřítomnosti předsedy řídí zasedání Sněmu místopředseda.
(2) Zasedání Sněmu HSR-ÚK se konají dle potřeby, nejméně však jedenkrát v roce. Zasedání Sněmu
HSR-ÚK je svoláváno nejpozději týden předem – k tomu účelu je členům Sněmu HSR-ÚK zasílána
písemná pozvánka. Na jednání Sněmu HSR-ÚK mohou být přizváni hosté.
(3) Program a termín zasedání Sněmu HSR-ÚK navrhuje Předsednictvo HSR-ÚK. Program podléhá
konečnému schválení před vlastním zasedáním tohoto orgánu. Program zejména obsahuje:
-

informace ze zasedání Předsednictva HSR-ÚK,
kontrolu usnesení z posledního zasedání,
jednotlivé body programu jednání,
stanoviska a doporučení jednotlivých členů Sněmu HSR-ÚK,

(4) Podklady pro zasedání Sněmu HSR-ÚK se zpravidla předkládají v písemné formě.
(5) Každý člen Sněmu HSR-ÚK má právo předkládat návrhy na změnu či doplnění programu jednání
Sněmu HSR-ÚK.
(6) Sněm HSR-ÚK jedná, je-li osobně přítomna nadpoloviční většina oprávněných členů Sněmu HSRÚK. Sněm přijímá usnesení je usnášeníschopný pouze v případě, jsou-li zastoupeny všechny tripartitní
složky. V úvodu jednání bude ověřena přítomnost zástupců všech tripartitních složek HSR-ÚK.
(7) Ke každému bodu jednání se vede rozprava v pořadí řečníků, tak jak se přihlásili. Připouští se
předřazení technických poznámek.
(8) Sněm HSR-ÚK rozhoduje usnesením, které se přijímá hlasováním. Primární snahou je dosažení
koncensu, a to zejména v otázkách sociálního dialogu. K platnému usnesení usnášeníschopného
Sněmu HSR-ÚK je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných hlasů. Hlasování probíhá veřejně,
každý člen Sněmu HSR-ÚK má jeden hlas a musí hlasovat osobně nebo prostřednictvím písemně

Jednací řád HSR-ÚK
zmocněného zástupce. Člen Sněmu HSR-ÚK má právo na to, aby jeho nesouhlasné stanovisko
usnesením bylo uvedeno v zápisu doslovně.
(9) Zasedání Sněmu HSR-ÚK jsou neveřejná, pokud Sněm HSR-ÚK nerozhodne jinak. Složení Sněmu
a jeho kompetence upravují Stanovy HSR-ÚK.
(10) Ze zasedání Sněmu HSR-ÚK se pořizuje zápis, který zpracovává tajemník, ověřuje předsedající
nebo jiný zvolený člen orgánu. Zápis obdrží všichni členové orgánu a přítomní hosté, Finanční komise,
členové Předsednictva.
Článek 3
Jednání Předsednictva HSR-ÚK
(1) Zasedání Předsednictva HSR-ÚK svolává písemně a řídí předseda HSR-ÚK v součinnosti
s tajemníkem HSR-ÚK. V případě nepřítomnosti předsedy řídí zasedání Předsednictva statutární
zástupce předsedy.
(2) Zasedání Předsednictva HSR-ÚK se konají dle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.
Zasedání Předsednictva HSR-ÚK je svoláváno nejpozději týden předem – k tomu účelu je členům HSRÚK zasílána písemná pozvánka. Na jednání Předsednictva HSR-ÚK mohou být přizváni hosté.
(3) Program a termín zasedání Předsednictva HSR-ÚK navrhuje předseda HSR-ÚK a potvrzuje Výkonný
výbor HSR-ÚK. Program podléhá konečnému schválení před vlastním zasedáním tohoto orgánu.
Program zejména obsahuje:
-

informace ze zasedání Výkonného výboru HSR-ÚK,
kontrolu zápisu z posledního zasedání Sněmu a Předsednictva,
jednotlivé body programu jednání,
stanoviska a doporučení jednotlivých členů Předsednictva HSR-ÚK.

(4) Podklady pro zasedání Předsednictva HSR-ÚK se zpravidla předkládají v písemné formě.
(5) Každý člen Předsednictva HSR-ÚK má právo předkládat návrhy na změnu či doplnění programu
jednání Předsednictva HSR-ÚK.
(6) Předsednictvo HSR-ÚK jedná, je-li osobně přítomna nadpoloviční většina oprávněných členů
Předsednictva HSR-ÚK. Předsednictvo přijímá usnesení je usnášeníschopné pouze v případě, jsou-li
zastoupeny všechny tripartitní složky. V úvodu jednání bude ověřena přítomnost zástupců všech
tripartitních složek HSR-ÚK.
(7) Ke každému bodu jednání se vede rozprava v pořadí řečníků, tak jak se přihlásili. Připouští se
předřazení technických poznámek.
(8) Předsednictvo HSR-ÚK rozhoduje usnesením, které se přijímá hlasováním. Primární snahou je
dosažení koncensu, a to zejména v otázkách sociálního dialogu. K platnému usnesení
usnášeníschopného Předsednictva HSR-ÚK je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných hlasů,
není-li Stanovami HSR-ÚK nebo jinými relevantními dokumenty stanoveno jinak. Hlasování probíhá
veřejně, každý člen Předsednictva HSR-ÚK má jeden hlas a musí hlasovat osobně nebo
prostřednictvím písemně zmocněného zástupce. Člen Předsednictva HSR-ÚK má právo na to, aby
jeho nesouhlasné stanovisko s usnesením bylo uvedeno v zápisu doslovně.
(9) Zasedání Předsednictva HSR-ÚK jsou neveřejná, pokud Předsednictvo HSR-ÚK nerozhodne jinak.
Složení a kompetence Předsednictva HSR-ÚK upravují Stanovy HSR-ÚK.
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(10) Z jednání Předsednictva HSR-ÚK se pořizuje zápis, který zpracovává tajemník, ověřuje
předsedající nebo jiný zvolený člen orgánu. Zápis obdrží všichni členové orgánu a přítomní hosté.
(11) V odůvodněných případech může Předsednictvo HSR-ÚK rozhodnout hlasováním „per rollam“.
Návrh na tento způsob hlasování musí být zaslán všem členům Předsednictva HSR-ÚK a k přijetí
rozhodnutí musí být souhlas nadpoloviční většiny všech jeho členů. Výsledek hlasování musí být
uveden v zápisu z následujícího jednání Předsednictva HSR-ÚK.
Článek 4
Jednání Výkonného výboru HSR-ÚK
(1) Zasedání Výkonného výboru HSR-ÚK svolává písemně a řídí předseda HSR-ÚK v součinnosti
s tajemníkem HSR-ÚK. V případě nepřítomnosti předsedy řídí zasedání Výkonného výboru HSR-ÚK
statutární zástupce předsedy.
(2) Zasedání Výkonného výboru HSR-ÚK se konají dle potřeby. Zasedání Výkonného výboru HSR-ÚK
je svoláváno nejpozději týden předem – k tomu účelu je členům Výkonného výboru HSR-ÚK zasílána
písemná pozvánka. Na jednání Výkonného výboru HSR-ÚK mohou být přizváni hosté.
(3) Program a termín zasedání Výkonného výboru HSR-ÚK navrhuje předseda HSR-ÚK. Jednání
Výkonného výboru HSR-ÚK se soustřeďuje na tyto témata:
-

projednání programu a konkrétních činností HSR-ÚK,
ideová diskuse směřování činnosti HSR-ÚK.

(4) Podklady pro zasedání Výkonného výboru HSR-ÚK se zpravidla předkládají v písemné formě.
(5) Každý člen Výkonného výboru HSR-ÚK má právo předkládat návrhy na změnu či doplnění
programu jednání Výkonného výboru HSR-ÚK.
(6) Výkonný výbor HSR-ÚK jedná, je-li osobně přítomna nadpoloviční většina oprávněných členů
Výkonného výboru HSR-ÚK a zástupci všech tripartitních složek. V úvodu jednání bude ověřena
přítomnost zástupců všech tripartitních složek HSR-ÚK.
(7) Ke každému bodu jednání se vede rozprava v pořadí řečníků, tak jak se přihlásili. Připouští se
předřazení technických poznámek.
(8) Výkonný výbor HSR-ÚK nerozhoduje usnesením, pouze přijímá doporučení. O řešených otázkách a
tématech členové výkonného výboru nehlasují – cílem je dosažení společného koncensu všech
zúčastněných, a to zejména v otázkách sociálního dialogu a přípravy programu jednání řídících
orgánů HSR-ÚK. Případné rozpory ve výsledku jednání Výkonného výboru HSR-ÚK jsou prezentovány
Předsednictvu HSR-ÚK k projednání.
(9) Zasedání Výkonného výboru HSR-ÚK jsou neveřejná, pokud Výkonný výbor HSR-ÚK nerozhodne
jinak. Složení a kompetence Výkonného výboru HSR-ÚK upravují Stanovy HSR-ÚK.
(10) Z jednání Výkonného výboru HSR-ÚK se pořizuje zápis, který zpracovává tajemník, ověřuje
předsedající nebo jiný zvolený člen orgánu. Zápis obdrží všichni členové orgánu a přítomní hosté.
(11) V odůvodněných případech mohou členové Výkonného výboru HSR-ÚK vyjádřit své stanovisko
„per rollam“. Návrh na tento způsob hlasování musí být zaslán všem členům Výkonného výboru HSRÚK a k přijetí rozhodnutí musí být souhlas nadpoloviční většiny všech jeho členů. Výsledek hlasování
musí být uveden v zápisu z následujícího jednání Výkonného výboru HSR-ÚK.
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Článek 5
Jednání Finanční komise HSR-ÚK
(1) Zasedání Finanční komise HSR-ÚK svolává její předseda (jmenovaný Předsednictvem HSR-ÚK)
v součinnosti s tajemníkem HSR-ÚK. Předseda Finanční komise musí být jejímu jednání přítomen.
(2) Zasedání Finanční komise HSR-ÚK se konají dle potřeby. Zasedání Finanční komise HSR-ÚK je
svoláváno nejpozději týden předem – k tomu účelu je členům Finanční komise HSR-ÚK zasílána
písemná pozvánka.
(3) Program a termín zasedání Finanční komise HSR-ÚK navrhuje její předseda. Jednání Finanční
komise HSR-ÚK se soustřeďuje na tyto témata:
-

příprava rozpočtu HSR-ÚK,
příprava zpráv o hospodaření a dalších finančních otázkách HSR-ÚK.

(4) Podklady pro zasedání Finanční komise HSR-ÚK se zpravidla předkládají v písemné formě.
(5) Každý člen Finanční komise HSR-ÚK má právo předkládat návrhy na změnu či doplnění programu
jednání Finanční komise HSR-ÚK.
(6) Finanční komise HSR-ÚK jedná, je-li osobně přítomna nadpoloviční většina oprávněných členů
Finanční komise HSR-ÚK.
(7) Finanční komise HSR-ÚK rozhoduje usnesením. K platnému usnesení usnášeníschopné Finanční
komise HSR-ÚK je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných hlasů, není-li Stanovami HSR-ÚK
nebo jinými relevantními dokumenty stanoveno jinak.
(8) Zasedání Finanční komise HSR-ÚK jsou neveřejná. Složení a kompetence Finanční komise HSR-ÚK
upravují Stanovy HSR-ÚK.
(9) Z jednání Finanční komise HSR-ÚK se pořizuje zápis, který zpracovává tajemník, ověřuje její
předsedající nebo jiný zvolený člen orgánu. Zápis obdrží všichni členové orgánu. Zápis spolu
s předmětnými materiály (především rozpočet, zprávy o hospodaření) předkládá Finanční komise
HSR-ÚK pro informaci Výkonnému výboru HSR-ÚK a k projednání a schválení dalším orgánům dle
platných Stanov HSR-ÚK.
(10) V odůvodněných případech může Finanční komise HSR-ÚK rozhodnout hlasováním „per rollam“.
Návrh na tento způsob hlasování musí být zaslán všem členům Finanční komise HSR-ÚK a k přijetí
rozhodnutí musí být souhlas nadpoloviční většiny všech jejích členů. Výsledek hlasování musí být
uveden v zápisu z následujícího jednání Finanční komise HSR-ÚK.
Článek 6
Závěrečná ustanovení
(1) Uvedená ustanovení se přiměřeně týkají i případných jednacích dokumentů poradních orgánů
HSR-ÚK, které nesmí být v rozporu se Stanovami HSR-ÚK.
(2) Jednací řád HSR-ÚK byl dohodnut všemi členy Předsednictva HSR-ÚK dne …………. a tento
dokument byl schválen sSněmem HSR-ÚK dne …………. a tímto dnem nabývá na účinnosti.
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Finanční řád na rok 2017
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
1. Výše členského příspěvku HSR-ÚK
Pro jednotlivé HSR okresní hospodářské a sociální rady je stanoven členský příspěvek
60 000,00 Kč
Pro Ústecký kraj je stanoven členský příspěvek 400 000,00 Kč (Ústecký kraj může
poskytnout členský příspěvek pouze ve výši stanovené rozhodnutím příslušného orgánu
Ústeckého kraje dle zákona o krajích, přičemž v tomto svém rozhodování není nikterak
vázán Finančním řádem, Stanovami HSR-ÚK nebo rozhodnutím jakéhokoliv orgánu
HSR-ÚK.)
Pro zaměstnanecké organizace je stanoven členský příspěvek 0 Kč (v součtu za všechny
subjekty reprezentující tuto sféru, dle klíče 1:1.
Pro zaměstnavatelské organizace je stanoven členský příspěvek 30 000,00 Kč (v součtu za
všechny subjekty reprezentující tuto sféru, dle klíče 1:1).

2. Úhrada členského příspěvku
Úhrada členského příspěvku je splatná: do 30.04.2017 Členský příspěvek je splatný
bezhotovostním převodem na účet 190477730/0300 do 30. 4. 2017 a 31. 8.2017.
3. Evidence členského příspěvku
Členské příspěvky jsou evidovány v účetní evidenci na samostatném účtu.
V případě prodlení úhrady členského příspěvku zasílá sekretariát HSR-ÚK do 15 dnů
písemnou upomínku platby. Není-li platba členského příspěvku uhrazena ani v tomto
termínu, sekretariát předkládá tuto informaci Předsednictvu HSR-ÚK k dalšímu řešení.
4. Použití členského příspěvku (finančních zdrojů)
Členský příspěvek, jako jeden z finančních zdrojů HSR-ÚK, se použije pouze pro
financování aktivit HSR-ÚK v souladu se Stanovami HSR-ÚK.
5. Kontrola čerpání finančních prostředků
Finanční komise HSR-ÚK provádí pravidelnou kontrolu čerpání finančních prostředků.
Zprávu o provedené kontrole přednese Předsednictvu HSR-ÚK.
6.

Výdaje jednotlivých kapitol
Výkonný výbor rozhoduje samostatně o výdajích z kapitoly „Rezerva“. Navýšení
celkového rozpočtu schvaluje Sněm.

