Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2018
8. volební období

ZÁPIS
z 9. schůze
hospodářského výboru,
která se konala ve dnech 25. a 26. dubna 2018
v Pardubickém kraji

Přítomni:

Ivan Adamec, Jan Bauer, Jiří Bláha, Radim Fiala, Martin Jiránek, Marian
Jurečka, Pavel Juříček, Jiří Kohoutek, Martin Kolovratník, Roman Kubíček, Leo
Luzar, Květa Matušovská, Patrik Nacher, Monika Oborná, Zuzana Ožanová, Petr
Pávek, Ondřej Polanský, Pavel Pustějovský

Omluveni: Jan Birke, Petr Dolínek, Helena Langšádlová, Vojtěch Munzar, Pavel Staněk

PROGRAM:
Středa 25. dubna 2018
Schválení programu schůze
Schůzi výboru zahájil a řídil předseda HV Radim Fiala; k navrženému programu
nebyly připomínky.
Prohlídka areálu SSHR v Heřmanově Městci
Předseda SSHR Pavel Švagr se svými spolupracovníky představil přítomným
členům HV činnosti, které probíhají v areálu. Následovala prohlídka areálu (hasičská
technika, zásobníky nafty, leteckého paliva, přečerpávací prostory).
Rozpočet na r. 2018 – kapitola 374 – Správa státních hmotných rezerv (doprojednání)
Předseda SSHR Pavel Švagr provedl přítomné připravenou prezentací (viz
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3506&ido=1309&td=22&cu=9), následovala diskuse.
Na závěr bylo navrženo usnesení, o kterém se následně hlasovalo.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – usnesení č. 57
(viz http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=145425).
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Návštěva Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice
Účastníky výjezdního zasedání přivítal děkan fakulty Libor Švadlenka; následovala
prezentace činnosti fakulty a prohlídka Výukového a výzkumného centra v dopravě.
Poté proběhla prezentace činnosti Správy a údržby silnic Pardubického kraje a
projektu „Dopravní uzel Pardubice, kterou představil ředitel SÚS PK Miroslav Němec.
Následovalo krátké jednání členek a členů HV o ST 76 v úterý 24/4 – posl. Ondřej
Polanský navrhl usnesení, o kterém se jednalo již na schůzi HV předchozí den – po krátké
diskusi k textu usnesení proběhlo hlasování.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – usnesení č. 56
(viz http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=145424).
Záchranný archeologický výzkum na trase dálnice D35
Na závěr středečního programu se účastníci výjezdního zasedání přesunuli
v doprovodu ředitele Správy Pardubice ŘSD Bohumila Vebra na pracoviště na trase
dálnice D35, na kterém probíhá záchranný archeologický výzkum. Představil projektové
přípravné
práce
a financování prací (viz http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3506&ido=1309&td=22&cu=9).

Čtvrtek 26. dubna 2018
Explosia a.s., Pardubice - Semtín
Ve společnosti Explosia přivítal přítomné zástupce vedení; následovalo krátké
představení činnosti společnosti, praktické ukázky výrobků na střelnici, výrobních linek
a systémů, prohlídka některých částí rozlehlého objektu.
Letiště Pardubice
Posledním bodem programu výjezdního zasedání HV byla návštěva civilní a vojenské
části Letiště Pardubice.
Nejprve proběhla návštěva civilní části letiště – prohlídka nového terminálu Jana
Kašpara – aktivity letiště a nový terminál představila ředitelka firmy EBA (provozovatel
civilního letiště) Hana Šmejkalová.
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Poté se členové HV přesunuli do vojenské části letiště, kde proběhlo přivítání
velitelem pplk. Ivo Šťastným, který představil hl. úkoly, probíhající modernizaci a
teplofikaci letiště, subjekty, které na letišti působí; jedním z hl. úkolů Správy letiště Pardubice
je zabezpečení výluk letišť Armády ČR – jak je letiště připraveno tento úkol splnit, se členové
HV přesvědčili na vlastní oči – na letišti v Pardubicích v těchto dnech působí protivzdušný
systém NATINAMDS zabezpečovaný 21. základnou taktického letectva Čáslav. O letounech
Jas 39 Gripen, výcviku pilotů a působení v zahr. misích přímo u letounu poutavě vyprávěl
mjr. Michal Daněk, pilot 21. zTL.

Ondřej POLANSKÝ v. r.
ověřovatel výboru

Radim FIALA v. r.
předseda výboru

Zapsala: Dana Vosátková
Dne: 2. května 2018

Za správnost: Kateřina Tarant, tajemnice výboru
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