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Zápis
z 23. schůze rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala 19 - 21. února
2008 v Mostě
Úterý 19. února 2008
Přítomni: poslanci podle prezenčních listin.
Jednání zahájil v 19:05 hod. předseda výboru B. Sobotka. Přivítal členy výboru a dotázal se,
zdali má někdo návrh na doplnění programu. Posl. P. Červenka sdělil členům výboru, že následující
den v 9:20 hod. navrhuje přijetí členů rozpočtového výboru u primátora města Mostu. Předseda
výboru poté navrhl, aby se schůze řídila následujícím pořadem:
1.

Zprávy

2.

Rozpočtová opatření

3.

Informace o činnosti podvýborů

4.

Sdělení předsedy, různé

5.

Návrh termínu a pořadu další schůze výboru
středa 20. února
v budově Magistrátu města Most

6.

Přijetí členů rozpočtového výboru u primátora města Mostu

7. Čerpání prostředků z privatizace na sanaci Ústeckého kraje
8.

Tisková konference

9.

Společné jednání s představiteli regionu na téma investiční priority regionu a jejich
předpokládané rozpočtové a mimorozpočtové zajištění

10.

Návštěva a prohlídka děkanského kostela v Mostě

11. Návštěva vybraného povrchového dolu, předpoklady těžby a sanací, finanční nároky na sanace a
způsoby jejich krytí
12.
13.

Hornické muzeum - prohlídka
v zasedací síni hotelu Širák, Most
Legislativní překážky rozvoje regionu v oblastech působnosti rozpočtového výboru (oblast
daňových, celních, finančních a dalších zákonů) - jednání s představiteli Hospodářské komory,
zástupci okresu, města a představiteli podnikatelské sféry

14.

čtvrtek 21. února
Příklady sanací - návštěva hippodromu

15.

Příklady sanací - návštěva autodromu Most (polygonu)

Pořad schůze byl schválen všemi přítomnými členy výboru (10, 0, 0); výsledky hlasování
viz příloha zápisu č. 1.

1.
Zprávy
K tomuto bodu nebyly předneseny žádné zprávy.
2.
Rozpočtová opatření
Předseda výboru posl. B. Sobotka předložil následující žádosti o technické změny ve
státním rozpočtu:
a) Cheb- Fond historický/Římskokatolická farnost Cheb – žádost o povolení změny
příjemce;
bylo přijato usnesení č. 409 (5, 4, 0); přehled hlasování viz příloha zápisu č. 2;
b) Město Jaroměř/TJ Sokol Jezbiny – žádost o povolení změny příjemce;
bylo přijato usnesení č. 411 (5, 4, 0); přehled hlasování viz příloha zápisu č. 2;
c) Ministerstvo financí - žádost o upřesnění příjemců dotací;
bylo přijato usnesení č. 412 (5, 4, 0); přehled hlasování viz příloha zápisu č. 3;
d) Orel Telč – žádost o povolení změny názvu akce;
bylo přijato usnesení č. 410 (5, 4, 0); přehled hlasování viz příloha zápisu č. 2;
e) Obec Ludgeřovice - žádost o povolení změny názvu akce;
bylo přijato usnesení č. 408 (5, 4, 0); přehled hlasování viz příloha zápisu č. 1;
f) Město Hustopeče - žádost o povolení změny názvu akce;
bylo přijato usnesení č. 407 (5, 4, 0); přehled hlasování viz příloha zápisu č. 1.
3.
Informace o činnosti podvýborů
Předseda výboru posl. B. Sobotka navrhl v souladu s předloženým usnesením podvýboru pro
činnost daňové a celní správy uspořádání semináře na téma „Problematika sloučení daňové a celní
správy“ za účasti zástupců Ministerstva financí, Generálního ředitelství cel, případně dalších
zainteresovaných orgánů státní správy. Předseda podvýboru posl. P. Rafaj je zmocněn navrhnout pořad
a termín semináře.
4.
Sdělení předsedy, různé
Předseda výboru posl. B. Sobotka požádal tajemníka výboru o opětovné pozvání členů
Výboru Národní rady Slovenské republiky pro finance, rozpočet a měnu na reciproční návštěvu do
České republiky.
Poté vystoupil místopředseda výboru P. Suchánek s návrhem na úpravu výše finanční
částky pro zajištění služeb asistentů poslanců v roce 2008 ve smyslu zmocňovacího ustanovení
obsaženého v usnesení Poslanecké sněmovny č. 20 z roku 2006.
Po rozpravě bylo k tomuto návrhu přijato usnesení č. 415 (10, 0, 0); přehled hlasování je
uveden v příloze zápisu č. 3.

5.
Návrh termínu a pořadu další schůze výboru
Předseda výboru posl. B. Sobotka předložil návrh na usnesení, podle kterého by se schůze
měla konat dne 27. února 2008.
K bodu bylo přijato usnesení č. 413 (10, 0, 0); přehled hlasování je uveden v příloze
zápisu č. 3.
6.
Přijetí členů rozpočtového výboru u primátora města Mostu
Primátor města Mostu V. Vozka v krátkosti seznámil členy výboru s historií města, s možnostmi
rozvoje průmyslových zón a předpoklady na resocializaci rekultivovaných lokalit na území bývalých
výsypek povrchových dolů. Dále hovořil o Integrovaném plánu rozvoje města. Poté zodpověděl konkrétní
dotazy členů výboru, které se týkaly rozpočtu města, jeho jednotlivých kapitol, spolupráce města a
Mostecké uhelné společnosti a fungování pobočky Technické univerzity Ostrava - Vysoké školy báňské.
7.
Čerpání prostředků z privatizace na sanaci Ústeckého kraje
Jednání zahájil hejtman Ústeckého kraje J. Šulc. Předseda výboru B. Sobotka přivítal členy
výboru, hosty a zástupce regionu. Poté předal slovo místopředsedkyni Hospodářské a sociální rady
Ústeckého kraje H. Veverkové, která přednesla zprávu „Řešení ekologických škod vzniklých před
privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji“. Dále přednesla část multimediální prezentace
na téma „Čerpání prostředků z privatizace na sanaci území Ústeckého kraje dotčeného těžbou hnědého
uhlí“. Prezentaci dokončil zástupce Výzkumného ústavu hnědého uhlí M. Kabrna.
Dále vystoupil hejtman Ústeckého kraje J. Šulc s prezentací na téma „Revitalizace a resocializace
rekultivovaného území“.
Uvedená zpráva a obě prezentace tvoří přílohy zápisu č. 5 –7.
Po rozpravě bylo k bodu přijato usnesení č. 414 (8, 0, 0); přehled hlasování je uveden
v příloze zápisu č. 4.
8.
Tisková konference
Tiskové konference se zúčastnil předseda výboru posl. B. Sobotka, posl. P. Červenka a
místopředseda výboru P. Hrnčíř. Obsahem byly výsledky jednání k čerpání finančních prostředků na
sanaci území (usnesení RV č. 414).
9.
Společné jednání s představiteli regionu na téma investiční priority regionu a jejich předpokládané
rozpočtové a mimorozpočtové zajištění
V diskusi navázal hejtman Ústeckého kraje J. Šulc na témata projednávaná v rámci bodu 7,
poté představil členům výboru další investiční priority Ústeckého kraje.
10.
Návštěva a prohlídka děkanského kostela v Mostě

11.
Návštěva vybraného povrchového dolu, předpoklady těžby a sanací, finanční nároky na sanace a
způsoby jejich krytí
Členové rozpočtového výboru navštívili za doprovodu zástupců Mostecké uhelné a.s.
povrchový důl Československé armády.
12.
Hornické muzeum - prohlídka
Prohlídka hornického muzea se z časových důvodů neuskutečnila.
13.
Legislativní překážky rozvoje regionu v oblastech působnosti rozpočtového výboru (oblast
daňových, celních, finančních a dalších zákonů) - jednání s představiteli Hospodářské komory,
zástupci okresu, města a představiteli podnikatelské sféry
Předseda výboru posl. B. Sobotka přivítal zástupce Hospodářské komory Ústeckého kraje a
vyzval je, aby členům výboru sdělili, jaké překážky legislativního nebo administrativního charakteru
jim nejvíce komplikují jejich podnikatelskou činnost. V následné rozpravě se zejména hovořilo o
neúměrně vysoké administrativní zátěži podnikatelů, nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců
v různých dělnických profesích a s tím spojenou krizí učňovského školství, problematice třídění
odpadů a jejich dalším zpracování.
14.
Příklady sanací - návštěva hippodromu
15.
Příklady sanací - návštěva autodromu Most (polygonu)

Dne 28. února 2008
Zapsal: Vojtěch Weis, Petr Jelínek

D. ROVAN v.r.
ověřovatel

B. SOBOTKA v.r.
předseda výboru

