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USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 24. dubna 2013 č. 295 

 
k návrhu na změnu usnesení vlády ze dne 11. dubna 2012 č. 263,  

o změně usnesení vlády ze dne 21. září 2011 č. 704, o jmenování meziresortních 
komisí a komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, týkajících se řešení ekologických 

škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností  
v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje 
 
 
             Vláda 
 
             I. mění usnesení vlády ze dne 11. dubna 2012 č. 263, o změně usnesení vlády 
ze dne 21. září 2001 č. 704, o jmenování meziresortních komisí a komisí pro posou-
zení a hodnocení nabídek, týkajících se řešení ekologických škod vzniklých před      
privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém a v Karlovarském kraji a řešení 
revitalizace Moravskoslezského kraje tak, že se 
 
                1. v příloze č. 1 - Složení meziresortní komise pro řešení ekologických škod 
vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji a      
v Karlovarském kraji, nahrazují slova 
 
                    „Ing. Tomáš Hüner“ slovy "Ing. Pavel Šolc“, 
                    „Ing. Jaroslav Bradáč“ slovy „Ing. Václav Jakubík“, 
                    „Ing. Pavel Kouda“ slovy „Oldřich Bubeníček“, 
                    „Jana Vaňhová“ slovy „RSDr. Stanislav Rybák“, 
                    „Ing. Oldřich Malý“ slovy „Mgr. et Mgr. Radim Gabriel“, 
 
                2. v příloze č. 2 - Složení meziresortní komise pro řešení revitalizace        
Moravskoslezského kraje,  
 
                    a) nahrazují slova 
 
                        „Ing. Tomáš Hüner“ slovy „Ing. Pavel Šolc“, 
                        „doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.“ slovy „Ing. Jiří Martinek“, 
                        „Ing. Tomáš Strakoš, Ph.D., MPA“ slovy „JUDr. Igor Fojtík“, 
                        „Ing. Kateřina Konečná“ slovy „Ing. Jiří Rusnok“,  
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                    b) v části Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky doplňují  
slova  
                        „člen: „Pavol Lukša“ náhradník „Ing. Václav Klučka“,  
 
                    c) vypouští slova  
 
                        „MF“, „JUDr. Igor Fojtík“ a „Bc. Klára Bigazová, DiS., 
 
                3. v příloze č. 3 - Složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení      
nabídek podaných  k řešení ekologických škod vzniklých  před  privatizací hnědouhel- 
ných těžebních společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji, nahrazují slova 
 
                    „Ing. Jaroslav Bradáč“ slovy „Ing. Regina Kindratová“, 
                    „Ing. Oldřich Malý“ slovy „Mgr. et Mgr. Radim Gabriel“, 
                    „nebo obec III. typu“ slovy „nebo obec“, 
 
                4. v příloze č. 4 - Složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení      
nabídek na přípravu a realizaci prioritních projektů pro revitalizaci Moravskoslezského 
kraje,  
 
                    a) nahrazují slova  
 
                        „Tomáš Hanzel“ slovy „Ing. Jiří Martinek“, 
                        „doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.“ slovy „Martin Sikora“, 
                        „Ing. Tomáš Strakoš, Ph.D., MPA“ slovy „Bc. Klára Bigazová, DiS.“,  
 
                    b) doplňují slova 
 
                        „Zástupce předkladatele projektu (stavebníka)“; 
 
            II. souhlasí se složením 
 
                1. aktualizované meziresortní komise k řešení ekologických škod vzniklých 
před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a v Karlovarském 
kraji, uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení, 
 
                2. aktualizované meziresortní komise pro řešení revitalizace Moravskoslez-
ského kraje, uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení, 
 
                3. aktualizované hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek      
podaných k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných     
těžebních společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji, uvedeným v příloze    
č. 3 tohoto usnesení, 
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                4. aktualizované hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na 
přípravu a realizaci prioritních projektů pro revitalizaci Moravskoslezského kraje, 
uvedeným v příloze č. 4 tohoto usnesení. 
 
 
 
Na vědomí: 

hejtmani Ústeckého, Karlovarského, 
Moravskoslezského a Jihomoravského kraje 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r. 

  


