
[1] 

 

PŘÍLOHA B 3 
 

PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ  
PŘEDSEDNICTVA  

OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 
ÚSTÍ NAD LABEM 1976 – 1989 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[2] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[3] 

 

 
 
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 3. 11. 1976 1976 A 166 
1.  Bilance pracovních sil v okrese a výhled do roku 1980 ve vztahu k potřebám 

6. pětiletky 
  

2.  Politické zhodnocení přípravy a průběhu voleb do zastupitelských orgánů 
v okrese v říjnu 1976 

  

3.  Kádrový program aparátu OV KSČ na léta 1976 – 1980   
4.  Zpráva o kádrovém a materialním zabezpečení rozvoje předškolní výchovy 

v okrese 
  

5.  Zhodnocení průběhu členských schůzí základních organizací KSČ v 3. 
čtvrtletí  

  

6.  Průběh členských schůzí základních organizací KSČ v okrese v září   
7.  Organizační záležitosti 

a) politicko-organizační zabezpečení zajištění výsledků                           
3. plenárního zasedání ÚV KSČ k rozvoji strojírenství v okrese; 
politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ 
v prosinci  

b) politicko-organizační zabezpečení prací spojených se získáním             
a zpracováním údajů o stavu členské základny za rok 1976  

c) politicko-ideové pojetí a návrh politicko-organizačního 
zabezpečení oslav nedožitých 80. narozenin K. Gottwalda 

  

8.  Kádrové záležitosti 
a) obsazení funkce odborného pracovníka hospodářského úseku 

OV KSČ – Z. Pavlíková 
b) návrh na uvolnění politického pracovníka aparátu V. Nováka 
c) návrh na změny ve funkci předsedy základní organizace KSČ           

na úseku školství 
d) zrušení vesnické organizace KSČ Tuchomyšl od 1. 11. 1976  
e) komplexní hodnocení nomenklaturních pracovníků OV KSČ 

oddělení průmyslu a ideologického oddělení 
f) návrh na posluchače kursu v Krajské politické škole 
g) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ ve Strojní 

traktorové stanici Chabařovice 
h) návrh na složení delegace Severočeské armaturky do 

družebního závodu Avtopribor ve Vladimiru 
i) návrh na schválení cest do zahraničí 
j) návrh na výměnu poškozeného průkazu KSČ 
k) návrhy na vyloučení, zrušení členství v KSČ, na vyloučení z řad 

kandidátů, vyškrtnutí z řad kandidátů 
l) návrhy na přihlášky na kandidáty a členy KSČ 

m) návrhy na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ 
n) návrh na udělení pamětní medaile kolektivu jednotky Lidových 

milicí Loděnice Střekov 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 17. 11. 1976 1976 A 166 
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1.  Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ za 3. čtvrtletí    
2.  Zpráva o plnění úkolů státního plánu v průmyslových závodech                         

a podnicích za 3. čtvrtletí 1976 
  

3.  Kontrolní zpráva o plnění usnesení XV. sjezdu KSČ, krajské, okresní 
konference KSČ na celozávodním výboru v Palivovém kombinátu Antonína 
Zápotockého 

  

4.  Kádrová a sociální struktura nomenklaturních funkcí ROH při KSČ 
v orgánech a organizacích, seznam členů plén Okresního výboru 
odborových svazů, seznam členů pléna a předsednictva Okresní odborové 
rady a seznam neuvolněných předsedů závodního výboru ROH 

  

5.  Rozpočet okresní organizace KSČ na rok 1977   
6.  Stanovisko okresní kontrolní a revizní komise k rozpočtu na rok 1977; 

zpráva z revize hospodaření OV KSČ  
  

7.  Informativní zpráva o průběhu členských schůzí základních organizací KSČ 
v okrese v měsíci říjnu 1976 

  

8.  Kádrové otázky 
a) návrh na komplexní hodnocení nomenklaturních pracovníků               

OV KSČ oddělení průmyslu 
b) návrh nových členů Lidových milicí v okrese 
c) návrh na vyslání delegace OV KSČ do Karl-Marx-Stadtu mimo 

rámec družebních styků 
d) návrh na uvolnění a schválení stáže na oddělení průmyslu               

OV KSČ 
e) vyhodnocení stáže na zemědělském úseku OV KSČ 
f) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ ze dne                          

8. 9. 1976 o přijetí politického pracovníka J. Tvrdého 
g) návrh na propůjčení vyznamenání J. Rýglovi 
h) návrh na udělení medaile „Za obětavou práci pro socialismus“ 
i) návrh na posluchače stranických kursů 
j) návrhy na schválení cest do zahraničí 
k) návrh na zrušení členství v KSČ a vyškrtnutí z řad kandidátů 
l) přihlášky členů a kandidátů KSČ 

m) návrh na změnu složení OV Národní fronty a změny delegací 
členských organizací do tohoto orgánu  
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 1. 12. 1976 1976 A 167 
1.  Zpráva o kádrové situaci na úseku kultury v okrese   
2.  Návrh plánu práce pléna OV KSČ a předsednictva   
3.  Zpráva o výsledcích inventur v jednotkách Lidových milicí   
4.  Zhodnocení družebních styků okresu v roce 1976   
5.  Žádost Automobilové opravny Libouchec o udělení souhlasu k uplatnění 

racionalizace principů mzdové soustavy od ledna 1977 
  

6.  Žádost výrobního družstva Stavba o udělení souhlasu k uplatnění 
racionalizace principů mzdové soustavy od ledna 1977 

  

7.  Příprava plenárního zasedání   
8.  Příprava Závodu míru 1977 v Severočeském kraji   
9.  Politicko-organizační zabezpečení zimní kampaně na Státním statku Ústí   
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nad Labem 
10.  Politicko-organizační zabezpečení členských schůzí počátkem roku 1977   
11.  Kádrové návrhy 

a) komplexní hodnocení nomenklaturních pracovníků OV KSČ 
oddělení průmyslu 

b) návrh na projednání doporučení studia vysoké školy v zahraničí 
a škol uměleckého směru 

c) změna ve funkci ředitele městského divadla 
d) návrh na instruktora OV KSČ J. Ryneše pro vesnickou organizaci 

KSČ Libouchec od 1. 12. 1976 
e) změna ve funkci předsedy vesnické organizace KSČ Chuderov 
f) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 

 

  

Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 3. 12. 1976 1976 A 167 
1.  Zpráva o rekonstrukci a modernizaci výroby stavebních dílců                        

v n. p. Prefa Ústí nad Labem 
  

2.  Změna ve funkci ředitele krajské správy Státní banky československé   
3.  Příprava plenárního zasedání OV KSČ 

 
  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 15. 12. 1976 1976 A 167 
1.  Kontrolní zpráva o plnění plánovaných úkolů ve výstavbě Lomu 

Chabařovice a Sezonního zdroje svítiplynu Čechy II.  
  

2.  Plnění usnesení a závěrů XV. sjezdu KSČ, krajské a okresní organizace 
v oblasti vnitrostranického života 

  

3.  Realizační program usnesení pléna ÚV KSČ z 4. 6. 1976 
v oblasti školství v okrese Ústí nad Labem 

  

4.  Zpráva o činnosti jednotek Lidových milicí v okrese za výcvikový rok 1976           
a návrh hlavních úkolů jednotek Lidových milicí na rok 1977 

  

5.  Informativní zpráva o průběhu členských schůzí základních organizací KSČ 
v okrese v měsíci listopadu 1976 

  

6.  Politicko-organizační zabezpečení III. okresní konference SSM                       
v Ústí nad Labem 

  

7.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení konání okresní a městské 
konference Českého svazu žen a členských schůzí základních organizací 
Českého svazu žen v okrese 

  

8.  Návrh delegování členů předsednictva OV KSČ a pracovníků  
OV KSČ na zahájení nového roku 1977 

  

9.  Kádrové otázky 
a) komplexní hodnocení nomenklaturních pracovníků státních 

orgánů 
b) komplexní hodnocení nomenklaturních pracovníků oddělení 

průmyslu OV KSČ 
c) návrh na odvolání z funkce náčelníka Obvodního oddělení             

VB Trmice kpt. J. Cífky a jeho vyřazení z nomenklatury OV KSČ          
a pověření funkcí náčelníka Obvodního oddělení VB Trmice 
ppor. J. Hrůzy 

d) změny ve vysokých funkcích Okresního soudu Ústí nad Labem 
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e) změna ve funkci výrobního náměstka Vodohospodářských 
staveb 

f) návrh na zařazení MUDr. J. Kvasničky do vědecké aspirantury 
v oboru vnitřního lékařství při Institutu klinické a experimentální 

       medicíny v Praze 
g) návrh na udělení krajské ceny za tvůrčí práci ve zdravotnictví 

MUDr. K. Konschillovi 
h) návrh na propůjčení státního vyznamenání O. Jarošovi, 

provoznímu náměstku Krajského plemenářského podniku 
z kvóty ministerstva zemědělství a výživy 

i) návrh na jmenování A. Juny školním inspektorem odboru 
školství ONV 

j) návrh na posluchače do kursu v Krajské politické škole 
k) návrh na vyloučení z řad členů KSČ 
l) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 

m) návrh na přijetí politického pracovníka OV KSČ na zemědělském 
oddělení - J. Bernášek 

n) návrhy na vyznamenání příslušníků Lidových milicí  
o) návrh na schválení cesty do zahraničí 

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 12. 1. 1977 1977 A 168 

1.  Návrhy plánů práce městského výboru KSČ, okresní kontrolní a revizní 
komise KSČ, ONV, Okresní odborové rady, OV Národní fronty a OV SSM              
na 1. pololetí 1977 

  

2.  Rozbor stížností a dopisů pracujících došlých na OV KSČ ve 2. pololetí 1976   
3.  Žádost Krajského projektového ústavu o udělení souhlasu k uplatnění 

racionalizace principů mzdové soustavy 
  

4.  Žádost Inženýrské organizace pro investiční výstavbu o udělení souhlasu 
k uplatnění racionalizace principů mzdové soustavy  

  

5.  Zpráva o provedeném komplexním hodnocení nomenklaturních pracovníků 
OV KSČ k 31. 12. 1976 

  

6.  Informativní zpráva o současném stavu v realizaci Směrnice ÚV KSČ                         
o diferencovaném přístupu k bývalým členům KSČ a možnosti jejich 
přijímání za kandidáty KSČ v okrese Ústí nad Labem 

  

7.  Průběh členských schůzí základních organizací KSČ v okrese v měsíci 
prosinci 1976 

  

8.  Organizační zprávy 
a) politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ 

k zemědělství konaného v dubnu až květnu 1977 
b) politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání ONV         dne 

15. 2. 1977 

  

9.  Kádrové otázky 
a) komplexní hodnocení nomenklaturních pracovníků OV KSČ                 

na úseku průmyslu 
b) komplexní hodnocení nomenklaturních pracovníků z úseku 

státních orgánů 
c) komplexní hodnocení V. Frolicha, předsedy Okresní odborové 

 B 65 
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rady v Ústí nad Labem 
d) návrh na 3 měsíční stáž v aparátu OV KSČ na zemědělském 

úseku – M. Dubinčák 
e) komplexní hodnocení J. Fialy, okresního školního inspektora           

za období 1974 – 1976 
f) změna předsedy základní organizace KSČ Českého cenového 

úřadu v Ústí nad Labem 
g) změna ve funkci vedoucího kádrového a personálního oddělení 

Průmstavu Pardubice 
h) změny ve vedoucích funkcích v Zemědělských stavbách                    

Ústí nad Labem 
i) návrh do funkce ředitele Strojní traktorové stanice Chabařovice 

od 1. 2. 1977 – J. Netsch  
j) návrhy na vyznamenání a medaile 
k) návrh na zařazení do vědecké přípravy 
l) návrh na posluchače stranického kursu 

m) návrh na projednání doporučení studia na vysoké škole 
uměleckého směru 

n) změny v organizaci základní organizace KSČ v Zemědělských 
stavbách; zrušení základní organizace KSČ v závodu 04                  
Ústí nad Labem 

o) návrh na přihlášky za kandidáty KSČ 
p) návrh na úpravu platů pracovníkům aparátu OV KSČ                                

od 1. 1. 1977  
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 26. 1. 1977 1977 A 168 
1.  Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ za období od 1. 10.                                      

do 30. 11. 1976 
  

2.  Zaměření agitační a masové práce v okrese   
3.  Zpráva o plnění úkolů na úseku branné výchovy obyvatelstva v okrese          

Ústí nad Labem 
  

4.  Konzultace členských schůzí na počátku roku základní organizace KSČ č. 8 
ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, Severočeské armaturky 
Chabařovice, výrobně organizační jednotce živočišné výroby Chlumec, 
Severočeské tukové závody č. 1 

  

5.  Návrh koncepce oslav 1. máje v okrese   
6.  Politicko-organizační zabezpečení výzvy k politické a pracovní iniciativě, 

aktivitě na počest 60. výročí „VŘSR“ 
  

7.  Politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ v měsíci 
únoru 

  

8.  Návrh plánu práce stranické skupiny poslanců ONV v Ústí nad Labem na rok 
1977 

  

9.  Návrh plánu práce komise zasloužilých členů strany při OV KSČ   
10.  Kádrové otázky 

a) uvolnění Fr. Nálevky, pomocníka vedoucího tajemníka z aparátu 
OV KSČ 

b) komplexní hodnocení vedoucího kádrového a personálního 
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útvaru ve Sklo Unionu - J. Kosina 
c) návrh na přijetí na studium internátní školy pro pracující 
d) návrhy posluchačů kursu Krajské politické školy 
e) návrh na obnovení řízení k uznání vědecké kandidatury 
f) změny ve funkci tajemníka MNV ve Vyklicích 
g) odvolání R. Želiny z funkce vedoucího odboru místního 

hospodářství ONV 
h) návrh na schválení J. Ryneše do funkce vedoucího odboru 

místního hospodářství ONV 
i) uvolnění V. Proškové z funkce tajemnice a jmenování vedoucí 

odboru kultury ONV 
j) návrh na schválení Z. Dlouhé do funkce vedoucí odboru 

vnitřních věcí ONV 
k) uvolnění z funkce předsedy základní organizace KSČ č. 2                     

v Severočeských tukových závodech - Kubelka 
l) návrh na udělení mimořádné dovolené J. Šulcovi, tajemníku          

OV KSČ a sl. Z. Daňkové, předsedkyni celozávodního výboru KSČ 
v Severočeských tukových závodech  

m) uvolnění z funkce předsedy JZD Dubice 
n) návrh na zrušení základní organizace KSČ JZD Dubice                              

a JZD Všebořice 
o) návrh na ustavení základní organizace KSČ Státního statku, 

jednotky rostlinné výroby Všebořice 
p) návrh na propůjčení medaile „Za obětavou práci pro 

socialismus“ 
q) vyškrtnutí z řad kandidátů, zrušení členství 
r) návrh na schválení cest do zahraničí 
s) návrh změn v kádrovém návrhu na složení pléna Okresní 

odborové rady 
t) stáž V. Bukačové, zástupkyně ředitele 25. ZDŠ na ideologickém 

oddělení OV KSČ 
u) projednání přihlášky Záruby za kandidáta KSČ  

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 9. 2. 1977 1977 A 169 

1.  Příprava a výsledky členských schůzí    
2.  Zkušenosti z posilování a zkvalitňování členské základny strany v roce 1976 

z hlediska požadavků XV. sjezdu a usnesení ÚV KSČ z června roku 1976 
  

3.  Zpráva o zhodnocení disciplinární činnosti základní organizace KSČ 
a OV KSČ v okrese za rok 1976 

  

4.  Tématický plán hlavních cílů okresních novin Sever pro rok 1977 a jejich 
obsahové zhodnocení za 1976 

  

5.  Kontrolní zpráva o odběru a využívání stranického tisku, práce tiskových 
komisí a důvěrníků v celozávodním výboru a základní organizaci KSČ 

  

6.  Stanovisko ohlasů na „Chartu 77“ – ústně   
7.  Informativní zpráva o průběhu členských schůzí základních organizací KSČ 

okresu v měsíci lednu 1977 
  

8.  Návrh komise OV KSČ pro řízení politické a pracovní iniciativy na počest           
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60. výročí „VŘSR“  
9.  Návrh plánu práce komise pro stranickou práci na úseku zemědělství                 

a potravinářského průmyslu; návrh na změny ve složení komise včetně 
rozšíření 

  

10.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení oslav Mezinárodního dne žen 
v roce 1977 v okrese 

  

11.  Kádrové otázky 
a) komplexní hodnocení tajemnice a předsedkyně OV Českého 

svazu žen v Ústí nad Labem 
b) změna ve funkci předsedy vesnické organizace KSČ Řehlovice 
c) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ městského 

divadla 
d) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ Krajského 

kulturního střediska 
e) změna ve funkci předsedy vesnické organizace KSČ Telnice 
f) návrh na schválení instruktora OV KSČ pro základní organizace 

KSČ Zemědělského nákupního a zásobovacího závodu v Ústí nad 
Labem 

g) změna ve funkci krajského posudkového lékaře Krajského 
ústavu národního zdraví 

h) návrh na posluchače stranických kursů 
i) projednání přihlášek do KSČ 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 23. 2. 1977 1977 A 169 
1.  Výsledky plnění plánu a hospodaření průmyslových závodů a Státního 

statku za rok 1976; zhodnocení socialistické soutěže za rok 1976; stanovení 
dalšího rozvoje v souladu s úkoly státního plánu na r. 1977 

  

2.  Průběžná zpráva o členských schůzích na počátku roku 1977   
3.  Rozbor hospodaření OV KSČ za rok 1976 a návrh rozpočtu základních 

organizací, městských výborů a celozávodních výborů na rok 1977 
  

4.  Žádost podnikového ředitelství Domácích potřeb a Drogerie o udělení 
souhlasu k uplatnění racionalizace principů mzdové soustavy 

  

5.  Zhodnocení rozšířeného plenárního zasedání   
6.  Politicko-organizační zabezpečení k zajištění voleb občanských výborů  

ve městech a obcích okresu 
  

7.  Kádrové otázky 
a) návrh na delegaci žen k setkání s představiteli okresu                            

u příležitosti oslav Mezinárodního dne žen v roce 1977 
b) přihláška k vyhodnocení a ocenění mimořádných výsledků 

pracovní iniciativy v roce 1976 na počest XV. sjezdu KSČ – 
Palivový kombinát Antonína Zápotockého, Důl 5. květen Trmice, 
Severočeské tukové závody 

c) návrh na vedoucího referenta kádrového a personálního útvaru 
Zemědělských staveb Trmice – J. Holakovský od 1. 3. 1977 

d) návrhy posluchačů stranických kursů 
e) návrh na schválení služební cesty do zahraničí 
f) projednání přihlášek kandidátů do KSČ 
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 9. 3. 1977 1977 A 169 
1.  Zpráva o zabezpečení první etapy jarních prací   
2.  Plnění jednotného plánu kulturně výchovné činnosti 

v roce 1976; hlavní cíle a směry pro rok 1977 
  

3.  Návrh plánu přijímání kandidátů v okresní organizaci za období 1977 – 
1980 

  

4.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení okresní konference Svazu 
československo-sovětského přátelství; přehled o dosavadních výsledcích 
výročních členských schůzí odboček Svazu československo-sovětského 
přátelství k 28. únoru 1977 

  

5.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení výjezdního zasedání 
předsednictva OV KSČ dne 20. 4. 1977 

  

6.  Zpráva o současném stavu uspořádání stranického archivu OV KSČ   
7.  Plnění státního plánu v průmyslových závodech   
8.  Kádrové otázky 

a) změna ve funkci ředitele závodu Zelenina 
b) schválení Kysilky do funkce vedoucího odboru obchodu               

a cestovního ruchu ONV 
c) změna ve funkci technického náměstka Severočeské armaturky 
d) návrh na instruktora pro vesnickou organizaci KSČ Stadice                

J. Kudrna 
e) návrh na potvrzení do funkce předsedy základní organizace KSČ 

Vysílač Hostovice a návrh na změnu ve funkci předsedy základní 
organizace KSČ v Dole Zápotocký 

f) návrhy na vyznamenání 
g) návrh na posluchače stranických kursů v Krajské politické škole 
h) návrhy na udělení souhlasu k obhajobě kandidátské disertační 

práce v oboru společenských věd  
i) návrhy na vyslání k dlouhodobému pobytu v zahraničí 
j) vydání přihlášky J. Landovi na základě směrnice                                    

o diferencovaném přístupu k bývalým členům strany 
 

 B 66 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 23. 3. 1977 1977 A 170 
1.  Zpráva o zabezpečení rozpisů státního plánu na rok 1977, jeho přepočet               

na velkoobchodní ceny ve vybraných závodech a podnicích okresu 
  

2.  Kontrolní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Dokumentu o výstavbě 
města Ústí pro 6. pětiletku 

  

3.  Příprava plenárního zasedání OV KSČ v Ústí nad Labem   
4.  Organizační záležitosti 

a) politicko-organizační zabezpečení semináře k příležitosti               
107. výročí narození V. I. Lenina 

b) politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání ONV dne 
6. 4. 1977 

  

5.  Kádrové otázky 
a) kádrové návrhy do Ústřední rady, České ústřední a Krajské rady 
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pionýrských organizací SSM do pléna a kontrolní a revizní 
komise KV SSM z okresu Ústí nad Labem 

b) uvolnění z funkce podnikového ředitele Spolku pro chemickou         
a hutní výrobu Dr. V. Grim  

c) změna ve funkci předsedy MNV v Malém Březně 
d) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ výrobně 

organizační jednotky Chabařovice 
e) návrh na schválení předsedy základní organizace KSČ výrobně 

organizační jednotky Dubice – V. Sýkora 
f) návrh na schválení Fr. Kudláčka do funkce ředitele závodu 

Labora Ústí nad Labem 
g) návrh do funkce náměstka předsedy Okresního soudu v Ústí nad 

Labem – M. Sirotek 
h) návrh na schválení J. Horákové tajemnicí Sboru pro občanské 

záležitosti při ONV  
i) návrh na posluchače Vysoké školy politické ÚV KSČ –                           

K. Sailer 
j) doporučení žáků ke studiu na vysokých školách pedagogického 

směru 
k) udělení souhlasu k obhajobě kandidátské práce v oboru 

společenských věd – doc. Fr. Zoubek 
l) návrh na studium internátní školy Vyššího politického učiliště 

v Leningradě a kursu na speciální škole v Moskvě 
m) návrh předsedy okresní rady Pionýrské organizace SSM 
n) schválení služební cesty do zahraničí 
o) návrh na složení pléna a předsednictva okresní rady Pionýrské 

organizace SSM 
p) úprava platů tajemníků OV KSČ a předsedy okresní kontrolní             

a revizní komise 
q) návrh J. Chvojky na členství v České odborové radě  

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 6. 4. 1977 1977 A 170 

1.  Politicko-organizační zabezpečení senoseče v roce 1977 na Státním statku 
Ústí nad Labem 

  

2.  Zpráva o průběhu voleb do občanských výborů   
3.  Informativní zpráva o dojezdu Závodu míru   
4.  Zpráva o průběhu příprav 1. máje a májových oslav   
5.  Zpráva o plnění státního plánu v okrese Ústí nad Labem   
6.  Organizační záležitosti 

a) návrh na složení orgánů OV SSM, předsedu a tajemníky OV SSM  
b) návrh na politicko-organizační zabezpečení Letní mírové 

slavnosti v Dubičkách v roce 1977 

  

7.  Kádrové otázky 
a) návrh na uvolnění z funkce okresního prokurátora                          

v Ústí nad Labem – JUDr. V. Huml 
b) návrh na uvolnění z funkce vedoucího odboru vývoje                           

a technického rozvoje Palivového kombinátu Antonína 
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Zápotockého Ústí nad Labem 
c) přijetí politického pracovníka OV KSČ M. Dubinčáka                           

od 1. 5. 1977 
d) návrh nových členů Lidových milicí v okrese 
e) návrh na přijetí na studium internátní střední školy pro pracující 
f) revokace návrhu do roční Vysoké školy politické ÚV KSČ 
g) návrh posluchačů do kursu doplňování znalostí pro tajemníky 

OV KSČ z oblasti řízení ideologické práce, včetně školství, vědy               
a kultury na Vysoké škole politické ÚV KSČ 

h) návrh na doporučení žákyně ekonomické školy ke studiu                 
na vysoké škole pedagogické 

i) návrh na posluchače postgraduálního studia na Vysoké škole 
politické ÚV KSČ v Praze 

j) návrh na posluchače Krajské politické školy 
k) schválení soukromé cesty do zahraničí 
l) návrh na přihlášky za kandidáty a členy KSČ 

m) návrh do funkce informátorky OV KSČ od 1. 4. 1977 
n) návrh na státní vyznamenání ing. Matouchovi k jeho jubileu                 

50 let narození 
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 20. 4. 1977 1977 A 170 
1.  Plnění usnesení okresní konference a všeplenární schůze KSČ v Kovohutích 

S. M. Kirova Povrly 
  

2.  Zpráva o zhodnocení průběhu členských schůzí základních organizací KSČ 
okresu za měsíc březen 1977 

  

3.  Zpráva o průběhu příprav 1. máje a májových oslav    
4.  Politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ v květnu   
5.  Návrh na složení delegace OV KSČ do Vladimiru a Karl–Marx-Stadtu   
6.  Kádrové otázky 

a) návrh na posluchače dálkového studia na Vysoké škole politické 
ÚV KSČ 

b) návrh posluchačů do kursu Krajské politické školy pro kádrové 
rezervy 

c) návrh na studium vybraných odborných předmětů na Střední 
průmyslové škole strojní v Teplicích 

d) návrh na propůjčení medailí „Za obětavou práci pro socialismus“ 
e) návrh na schválení cesty do zahraničí 
f) návrh na ustavení základní organizace KSČ č. 6 ve Spolku pro 

chemickou a hutní výrobu včetně návrhu na předsedu základní 
organizace 

g) návrh na zavedení disciplinárního řízení s V. Vavřichem                     
a B. Tajflem 

h) návrh na vyloučení z řad členů a vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ 
i) návrh na studium Vysoké politické školy v Praze 
j) návrh na přijetí M. Votavy do funkce tajemníka OV SSM                    

se zodpovědností za úsek vesnických a zemědělských organizací 
od 1. 5. 1977¨ 
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 4. 5. 1977 1977 A 170 
1.  Zkušenosti a výsledky z uplatňování usnesení ÚV KSČ z června 1976                    

a opatření OV KSČ z 13. 10. 1976 ke zkvalitňování členské základny 
v oblasti průmyslu 

  

2.  Zkušenosti a výsledky z uplatňování usnesení ÚV KSČ z června 1976                     
a opatření OV KSČ z 13. 10. 1976 ke zkvalitňování členské základny 
na Státním statku Ústí nad Labem 

  

3.  Doporučení ke studiu vysoké školy pedagogického směru u uchazečů 
z praxe 

  

4.  Informace o jednání předsednictva KV KSČ k plnění Dokumentu o výstavbě 
krajského města 

  

5.  Kontrolní zpráva o postupu dokončení výstavby panelárny Přestanov   
6.  Informativní zpráva o přípravě Závodu míru   
7.  Informativní zpráva o přípravě otevření hraničního přechodu Petrovice   
8.  Kádrové otázky 

a) návrh na přijetí do funkce podnikového ředitele Spolku pro 
chemickou a hutní výrobu – E. Zárybnický 

b) návrh na přijetí politických pracovníků OV KSČ 
c) návrh do funkce náměstka předsedy Okresního soudu –               

JUDr. J. Vondráček 
d) návrh na zařazení do vědecké přípravy v oboru společenských 

věd 
e) návrh posluchačů do kursu periodického doplňování znalostí pro 

tajemníky OV KSČ – zemědělství 
f) vyjádření nesouhlasu k udělení diplomu kandidáta chemických 

věd – MUDr. Zd. Kulenda  
g) návrh na propůjčení Pamětní medaile Klementa Gottwalda –         

M. Zíkovi, řediteli Okresního podniku místního průmyslu 
h) návrh na vyškrtnutí a vyloučení z řad kandidátů KSČ 
i) zavedení disciplinárního řízení – A. Bělecký 
j) návrh na propůjčení státního vyznamenání za dlouholetou práci 

v odborech – Červenka 
k) projednání přihlášek kandidátů do KSČ  
l) revokace usnesení ze dne 20. 4. 1977, složení komise pro 

disciplinární řízení s Vavřichem a Fajglem 
m) vyhotovení „Rudého praporu ONV a Okresní odborové rady“ 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 18. 5. 1977 1977 A 171 
1.  Plnění úkolů státního plánu v průmyslových podnicích za 1. čtvrtletí 1977  

se zaměřením na hospodaření s palivy a energií 
  

2.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ za období od 1. 12. 1976 do 30. 4. 
1977  

  

3.  Příprava plenárního zasedání OV KSČ   
4.  Zhodnocení májových oslav v okrese   
5.  Rozbor placení členských příspěvků za 1. čtvrtletí 1977; přehled o čerpání   
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rozpočtu 
6.  Rozbor práce Gymnázia v Ústí nad Labem   
7.  Zpráva o schůzové činnosti základních organizací KSČ v okrese   
8.  Zhodnocení přípravy, průběhu a výsledků voleb  

do občanských výborů v okrese v roce 1977 
  

9.  Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ za období 
od 1. 12. 1976 do 30. 4. 1977 

  

10.  Kádrové otázky 
a) návrh do funkce náčelníka Obvodního oddělení VB Ústí nad 

Labem – K. Kopecký 
b) ustavení základní organizace KSČ pobočný závod Barum a návrh 

na předsedu  
c) ustavení základní organizace KSČ v KV Československého svazu 

bytových družstev v Ústí nad Labem 
d) změna ve funkci předsedy uliční organizace KSČ v Chabařovicích 
e) složení komisí pro závěrečné zkoušky 3. ročníku Večerní 

university marxismu-leninismu 
f) návrh V. Peřiny do semináře k vědeckému ateismu na Vysoké 

škole politické ÚV KSČ v Praze 
g) návrh na vyloučení z řad členů KSČ 
h) návrh na přihlášky za členy KSČ 
i) návrh na schválení cest do zahraničí 
j) návrh kolektivů a jednotlivců na vyznamenání k XV. sjezdu KSČ  

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 1. 6. 1977 1977 A 171 
1.  Dislokace učitelů škol I. cyklu   
2.  Organizační otázky 

a) návrh ideového záměru Politicko-organizační zabezpečení                 
a hlavní akce oslav 60. výročí „VŘSR“ v okrese Ústí nad Labem 

b) návrhy na kádrové zabezpečení OV Svazu československo- 
sovětského přátelství po okresní konferenci Svazu 
československo-sovětského přátelství 

c) politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ 
v červenci 

  

3.  Kádrové otázky 
a) návrh na schválení V. Šůry do funkce politického pracovníka          

OV KSČ 
b) návrh na posluchače dálkového studia Vysoké školy politické ÚV 

KSČ 
c) návrh na posluchače kursu periodického doplňování znalostí 

k výkladu generální linie XV. sjezdu KSČ pro nově zvolené 
poslance Federálního shromáždění ČSSR, ČNR 

d) změny ve funkcích instruktorů OV KSČ 
e) návrh na doporučení k dálkovému studiu na vysoké škole 

pedagogického směru 
f) návrh na schválení zařazení MUDr. J. Svobody do kursu lékařů 

organizátorů v Moskvě  
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g) návrhy na vyznamenání 
h) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ rostlinné 

výroby Libouchec 
i) návrh na schválení cesty do zahraničí 
j) návrh na vyloučení z KSČ, přihlášky členů a kandidátů KSČ 

  
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 15. 6. 1977 1977 A 171 

1.  Návrhy plánů práce ONV, Okresní odborové rady, OV SSM, OV Národní 
fronty na 2. pololetí 1977 

  

2.  Návrh plánu práce OV KSČ na 2. pololetí 1977   
3.  Zpráva o stavu kriminality v okrese; soubor opatření  

v boji proti kriminalitě na období 1977 – 1980 zabezpečovaný Okresním 
oddělením VB, Okresní prokuraturou a Okresním soudem v Ústí nad Labem 

  

4.  Zpráva o obsahovém využívání a podílu na tvorbě Zpravodaje OV KSČ 
v základních organizacích KSČ okresu a návrh obsahového zaměření plánu                 
na 3. čtvrtletí 1977 

  

5.  Návrh instalace pamětních desek do roku 1980    
6.  Zpráva o schůzové činnosti základních organizací KSČ za květen   
7.  Informace o racionalizaci principů mzdové soustavy   
8.  Informace o stavu a průběhu senoseče   
9.  Politicko-organizační zabezpečení vyřazení absolventů 3. ročníku Večerní 

university marxismu-leninismu 
  

10.  Kádrové otázky 
a) návrh na tajemníka OV Českého svazu tělesné výchovy –                

M. Lefler 
b) návrhy do vyšších orgánů Svazu československo-sovětského 

přátelství 
c) komplexní hodnocení J. Holuba, tajemníka OV Svazu 

československo-sovětského přátelství v Ústí nad Labem; návrh 
na Rydvalovou do funkce tajemnice OV Svazu československo- 
sovětského přátelství 

d) výsledky disciplinárního řízení s B. Tajflem 
e) návrh na udělení státního vyznamenání „Za vynikající práci“              

J. Šmejkalovi 
f) návrh na účast J. Šamse v kursu Krajské politické školy 
g) návrhy na schválení cest do zahraničí 
h) návrh na rozdělení základní organizace KSČ při KV Svazu 

československo-sovětského přátelství na dvě samostatné 
základní organizace  

i) návrh na zrušení členství v KSČ 
j) projednání přihlášek do KSČ 
k) návrh na přihlášku za člena KSČ – J. Landa 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 29. 6. 1977 1977 A 171 
1.  Politicko-organizační zabezpečení sklizňových a podzimních prací                       

na Státním statku Ústí nad Labem 
  

2.  Zpráva o plnění komplexní bytové výstavby v okrese; výhled zabezpečení   
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úkolů na 2. pololetí  
3.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení přípravy pléna OV KSČ 

k problematice výchovné práce na školách 
  

4.  Kontrolní zpráva o odběru stranického tisku 
se zaměřením na Rudé právo, plnění usnesení předsednictva OV KSČ 
celozávodními výbory a základními organizacemi KSČ, práce  
s usnesením komunistů v Poštovní novinové službě a Okresní správě spojů 
Ústí nad Labem 

  

5.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení pohovorů a besed se členy               
a kandidáty pléna OV KSČ 

  

6.  Kádrové otázky 
a) úprava platů pracovníků v ideologickém oddělení OV KSČ 
b) návrh do funkce tajemníka OV KSČ Socialistické akademie            

v Ústí nad Labem – J. Holub 
c) návrh na udělení „Plakety K. Gottwalda” R. Malíkové                          

k 50. narozeninám 
d) návrh na udělení pamětní medaile k 25. výročí „Vítězného 

února“ jednotce Lidových milicí z n. p. Prefa 
e) návrhy posluchačů stranických kursů 
f) návrh na schválení zahraničních cest 
g) návrhy na vyloučení z řad členů, kandidátů KSČ, na vyškrtnutí 

z řad kandidátů KSČ 
h) návrh přihlášky členů a kandidátů KSČ 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 13. 7. 1977 1977 A 172 
1.  Rozbor stížností a dopisů pracujících za 1. pololetí    
2.  Návrh investičního programu na období 1981 – 1985 pro krajské město                 

Ústí nad Labem 
  

3.  Příprava plenárního zasedání 
a) zpráva o rozvoji a úkolech obchodu a služeb 
b) zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ za období od 1. 5.                     

do 30. 6. 1977 
c) plán práce OV KSČ na 2. pololetí 1977 

  

4.  Informativní zpráva o činnosti jednotek Lidových milicí v okrese                           
za 1. pololetí 1977 

  

5.  Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ za 23. 3. – 15. 6. 1977   
6.  Zpráva o schůzové činnosti základních organizací KSČ okresu  

za měsíc červen 1977 
  

7.  Kádrové otázky 
a) sloučení základní organizace KSČ č. 14 a 15 ve Spolku pro 

chemickou a hutní výrobu  
b) návrh na vyznamenání 
c) návrhy posluchačů stranických kursů 
d) výsledek a závěry disciplinárního řízení s A. Běleckým, ředitelem 

Loděnice 
e) návrh na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ¨ 
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 27. 7. 1977 1977 A 172 
1.  Zpráva o průběhu, výsledcích a účinnosti stranického vzdělávání za období 

1976 – 1977 
  

2.  Plán činnosti Domu politické výchovy za období 1977 – 1978   
3.  Návrh na zařazení posluchačů ke studiu na Večerní university marxismu- 

leninismu 
  

4.  Rozbor hospodaření okresní organizace KSČ za 1. pololetí 1977   
5.  Politicko-organizační zabezpečení ideologické konference OV KSČ                     

dne 6. 9. 1977 
  

6.  Politicko-organizační zabezpečení Dne tisku, rozhlasu a televize v okrese   
7.  Politicko-organizační zabezpečení k zabezpečení klidu a pořádku v okrese 

ve dnech od 19. 8. do 22. 8. 1977 
  

8.  Politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání ONV dne 27. 9. 1977   
9.  Kádrové otázky 

a) návrh do funkce předsedy základní organizace KSČ č. 4                             
v Severočeských tukových závodech  - Z. Nepraš 

b) návrh na zařazení do kádrových rezerv OV KSČ - J. Škréko 
c) návrh na pověření funkcí náčelníka Obvodního oddělení VB                   

ve Velkém Březně – ppor. Mir. Podsedník 
d) návrh na pověření funkcí náčelníka železničního oddělení VB –     

ppor. J. Pokorný 
e) návrh do funkce ředitele České státní pojišťovny a ředitele 

Okresního oddělení Českého statistického úřadu v Ústí nad Labem 
f) návrh na zařazení instruktorky OV SSM Dolečkové se zodpovědností 

za úsek středních a vysokých škol od 1. 8. 1977 
g) ocenění práce nejlepších lektorů a organizátorů 
       stranického vzdělávání za období 1976 – 1977  
h) návrh na doplnění lektorských skupin OV KSČ 
i) návrhy posluchačů do stranických kursů 
j) návrh na schválení zahraničních cest 
k) návrh na zrušení členství, přihlášky za členy a kandidáty KSČ  
l) stanovisko okresní kontrolní a revizní komise k rozboru hospodaření 
      OV KSČ za 1. pololetí 1977 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 10. 8. 1977 1977 A 172 
1.  Zpráva o stavu členské základny za 1. pololetí – výsledky disciplinární práce   
2.  Dislokace učitelů II. cyklu pro rok 1977/1978   
3.  Žádost Krajského dopravního podniku Ústí nad Labem  

o udělení souhlasu k uplatnění racionalizace principů mzdové soustavy 
  

4.  Informativní zpráva o schůzové činnosti základních organizací KSČ okresu             
za měsíc červenec 

  

5.  Informativní zpráva o plnění státního plánu v průmyslu a zemědělství   
6.  Organizační otázky 

a) politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ 
v říjnu 
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b) politicko-organizační zabezpečení k 33. výročí Slovenského 
národního povstání 

7.  Kádrové otázky 
a) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ ze dne             

26. 1. 1977 pro výkon funkce uvolněného tajemníka MNV 
Vyklice M. Ječmínka 

b) návrh na obsazení vedoucích kursů v Okresní politické škole 
c) návrh do funkce výrobního náměstka v n. p. Kovohutě Povrly – 

ing. P. Čáp 
d) změna ve funkci vedoucího kádrového oddělení                                   

v n. p. Severočeská konstruktiva 
e) návrh posluchače kursu v Krajské politické škole – katedra SSM 
f) návrhy na vyznamenání 
g) družební cesta do Vladimiru 
h) návrh na schválení cesty do zahraničí 
i) návrhy na vyškrtnutí z řad kandidátů, zrušení členství 
j) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
k) návrh na schválení do funkce uvolněného tajemníka OV Národní 

fronty A. Mašína 
l) návrh na udělení medailí a vyznamenání 
m) návrh na zvýšení platu Z. Pavlíkové, účetní OV KSČ  

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 24. 8. 1977 1977 A 172 
1.  Zpráva o plnění státního plánu v průmyslu a zemědělství za 1. pololetí 1977   
2.  Zpráva o rozvoji pracovní iniciativy a plnění socialistických závazků 

uzavřených na počest IX. všeodborového sjezdu a 60. výročí „VŘSR“ 
  

3.  Kontrola plnění usnesení okresní konference KSČ z roku 1976 v okresní 
stranické organizaci 

  

4.  Příprava pléna OV KSČ na měsíc září 1977   
5.  Informace o přípravě oslav Slovenského národního povstání a mírové 

slavnosti v Dubičkách 
  

6.  Návrh opatření ke zlepšení odběru stranického tisku   
7.  Kádrové otázky 

a) návrh na schválení ředitele n. p. Severočeské plynárny Úžín –            
L. Hamouz 

b) b) návrh do funkce ředitele ZDŠ Chlumec - J. Brožková 
c) návrh na uvolnění ředitele Odborového domu kultury 

pracujících J. Someše, jeho komplexní hodnocení za 1976 – 
1977, návrh na jeho jmenování ředitelem 24. ZDŠ 

d) návrh na ustanovení J. Vogela do funkce vedoucího finančního 
odboru ONV 

e) návrh na předsedu základní organizace KSČ při OV SSM 
f) návrh na udělení státního vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu“  
g) návrh na posluchače stranických kursů 
h) zařazení do externí vědecké aspirantury v oboru společenských 

věd  
i) návrhy na schválení cest do zahraničí 
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j) návrh na zrušení členství v KSČ 
k) návrh na V. Bukačovou do funkce politického pracovníka OV KSČ 
l) návrh na doporučení do funkce zástupce náčelníka Okresní 

správy SNB v Ústí nad Labem pro politicko-výchovnou práci – 
kpt. Nemeth 

m) návrh na doporučení do funkce zástupce náčelníka Okresní 
správy SNB pro státní bezpečnost – pplk. B. Bartoš 

n) návrh na doporučení ke schválení do funkce zástupce náčelníka 
Okresní správy SNB a současně náčelníka odboru veřejné 
bezpečnosti pplk. B. Aulického 

o) návrh na doporučení do funkce náčelníka Okresní správy SNB 
v Ústí nad Labem mjr. J. Zíka  
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 7. 9. 1977 1977 A 173 
1.  Vyhodnocení plánů družebních styků za léta 1976 – 1977 a návrh na období 

1978 – 1979 
  

2.  Zpráva o povodni ve dnech 23. – 27. 8. 1977 v okrese   
3.  Příprava výročních členských schůzí a konferencí    
4.  Organizační otázky 

a) politicko-organizační zabezpečení přípravy plenárního zasedání 
OV KSČ v prosinci 1977 

b) politicko-organizační zabezpečení podzimních prací v okrese 
c) návrh organizačního postupu při zabezpečení oslav 60. výročí 

„VŘSR“ 

  

5.  Kádrové otázky 
a) návrh na propůjčení medaile 
b) návrhy posluchačů stranických kursů 
c) návrhy na schválení cest do zahraničí 
d) návrhy přihlášek členů a kandidátů KSČ 
e) návrh na zrušení členství v KSČ 
f) přijetí politického pracovníka OV KSČ na oddělení průmyslu 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 21. 9. 1977 1977 A 173 
1.  Zpráva o plnění investiční výstavby   
2.  Žádost závodu Zdravotnické zásobování o udělení souhlasu k uplatnění 

racionalizace principů mzdové soustavy 
  

3.  Postup sklizňových prací na Státním statku   
4.  Vyhodnocení Letní mírové slavnosti spojené s Družstevním dnem 

v Dubičkách 
  

5.  Schůzová činnost základních organizací KSČ v okrese za srpen   
6.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení usnesení předsednictva ÚV KSČ 

k rozpracování směrnice státního plánu rozvoje národního hospodářství na 
rok 1978 v okrese 

  

7.  Kádrové návrhy 
a) návrh na jmenování J. Maleče ředitelem Odborového domu 

kultury pracujících Ústí nad Labem 
b) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ Zemědělské 
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stavby Trmice od 1. 9. 1977 
c) návrh na schválení do funkce vedoucího provozovny 

Severografia Ústí nad Labem 
d) návrh na jmenování ředitele 1. ZDŠ v Chabařovicích –                   

J. Heneberg 
e) ustanovení základní organizace KSČ 26. ZDŠ a návrh předsedy 
f) návrh na odvolání Beneše z funkce místopředsedy výboru lidové 

kontroly ONV Ústí nad Labem 
g) návrhy na vyznamenání 
h) návrh na schválení cest do zahraničí 
i) návrhy přihlášek členů a kandidátů KSČ 

8.    Organizační 
a) politicko-organizační zabezpečení slavnostního zasedání OV 

Národní fronty, městského výboru Národní fronty, ONV a MěNV 
k 60. výročí „VŘSR“ 

b) návrh na projednání doporučení studia vysoké školy 
pedagogického směru 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 5. 10. 1977 1977 A 173 
1.  Příprava plenárního zasedání OV KSČ k plnění úkolů a usnesení v oblasti 

kádrové práce okresní organizace 
  

2.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ za období od 1. 7. do 30. 9. 1977   
3.  Zpráva o zabezpečení oslav 60. výročí „VŘSR“   
4.  Zpráva o naplňování Směrnice ÚV KSČ o postupu při realizaci závěrů                       

XV. sjezdu o diferencovaném přístupu 
  

5.  Informace o přípravách oslav Dne armády   
6.  Informace o stavu ve sklizňových pracích   
7.  Zpráva o schůzové činnosti základních organizací KSČ v okrese v září   
8.  Politicko-organizační zabezpečení výročních členských schůzí a konferencí 

v okrese  
  

9.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení konference Socialistické 
akademie 

  

10.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení slavnostního zasedání Okresní 
odborové rady Ústí nad Labem na počest 60. výročí „VŘSR“ 

  

 Kádrové otázky 
a) návrh do funkce na předsedu základní organizace KSČ 

v Odborovém domě kultury pracujících - R. Sova 
b) návrhy do funkcí předsedů základní organizace KSČ 25. ZDŠ,           

16. ZDŠ, 10. ZDŠ, Gymnázia 
c) návrh doporučení OV KSČ na ukončení internátního studia 

Vysoké školy politické ÚV KSČ v Praze 
d) návrhy na vyznamenání 
e) návrhy na zařazení velitelů Lidových milicí do kursu Krajské 

politické školy 
f) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 19. 10. 1977 1977 A 173 
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1.  Zpráva o plnění výrobních úkolů státního plánu na třetí čtvrtletí roku 1977 
na Státním statku Ústí nad Labem 

  

2.  Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z dokumentu o rozvoji krajského města 
k 30. 9. 1977 

  

3.  Kontrolní zpráva o plnění usnesení plenárního zasedání ÚV KSČ k dalšímu 
rozvoji hutnictví a strojírenství v podnicích a závodech okresu 

  

4.  Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ za období od 29. 6. – 7. 9. 1977   
5.  Informace o přípravě výročních členských schůzí a konferencí   
6.  Informace o přípravě oslav 60. výročí „VŘSR“   
7.  Informace o plnění státního plánu v okrese   
8.  Kádrové otázky 

a) změna ve funkci ředitele Palivového kombinátu Antonína 
Zápotockého 

b) změna ve funkci ředitele Obchodního domu Labe 
c) návrh na schválení instruktora OV KSČ pro základní organizace 

KSČ Okresního podniku bytového hospodářství Chabařovice -               
J. Netsch 

d) návrh na jmenování M. Kříže vedoucím odborného učiliště                 
ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu  

e) návrh na schválení stáže na oddělení průmyslu OV KSČ 
f) návrhy posluchačů stranických kursů 
g) návrhy na vyškrtnutí z řad kandidátů 
h)  návrhy na přihlášky za kandidáty 
i) návrh na přijetí B. Žemličkové za kandidátku 
j) projednání přihlášek do KSČ 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 2. 11. 1977 1977 A 173 
1.  Zpráva o plnění úkolů státního plánu průmyslu okresu za leden až září 1977   
2.  Zpráva o rozpracovaných závěrech 7. pléna ÚV KSČ a 11. pléna OV KSČ 

k obchodu a službám na podmínky ONV a plnění úkolů 
  

3.  Rozpočet okresní organizace KSČ na rok 1978; stanovisko okresní kontrolní 
a revizní komise k rozpočtu; rozbor placení a odběru členských příspěvků za 
¾ roku 1977 

  

4.  Žádost závodu Početnické a organizační služby Chabařovice o udělení 
souhlasu k uplatnění racionalizace principů mzdové soustavy 

  

5.  Zpráva z kontroly plnění usnesení ÚV KSČ k dalšímu zkvalitňování členské 
základny zaměřená na úroveň práce s kandidáty a mladými členy strany 

  

6.  Kádrový rozbor pracovníků aparátu Okresní odborové rady včetně 
kádrových rezerv Okresní odborové rady, předsedů Okresního výboru 
odborových svazů a výchovy orgánů Okresní odborové rady a Okresním 
výboru odborových svazů do roku 1982 

  

7.  Příprava výročních členských schůzí a konferencí   
8.  Informace o přípravě oslav 60. výročí „VŘSR“   
9.  Organizační otázky 

a) politicko-organizační zabezpečení a kádrové zabezpečení okresní 
konference Československého svazu protifašistických bojovníků 

b) politicko-organizační zabezpečení 6. plenárního zasedání ONV 
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15. 12. 1977 
10.  Kádrové otázky 

a) návrh na uvolnění politického pracovníka OV KSČ Sailera 
b) návrhy kádrových změn v Palivovém kombinátu Antonína 

Zápotockého 
c) návrh na M. Hotárkovou do funkce ředitelky 4. ZDŠ od 1. 9. 1977 
d) návrhy posluchačů stranických kursů 
e) návrh na projednání doporučení studia vysoké školy v zahraničí 
f) návrh na převedení základní organizace KSČ Státního statku  
g) Stebno, Homole, Zubrnice na vesnickou organizaci KSČ tamních                  

obcí; návrh na ustavení základní organizace KSČ živočišné výroby   
Velké Březno 

h) ustavení základní organizace KSČ při ZDŠ v Chlumci 
       včetně návrhu na předsedu  
i) návrh kandidátů Národní fronty pro doplňovací volby do ONV     

ve volebních obvodech č. 34 a 92 
j) projednání přihlášek do KSČ 
k) návrhy na schválení cest do zahraničí  

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 16. 11. 1977 1977 A 174 
1.  Zpráva z kontroly přístupu komunistů vedoucích pracovníků a stranických 

organizací v n. p. Severočeská konstruktiva a n. p. Vodní stavby Praha 
k zabezpečení výstavby 2. etapy petrochemie v chemických závodech v 
Litvínově 

  

2.  Politicko-organizační zabezpečení zimní kampaně na Státním statku                           
Ústí nad Labem 

  

3.  Zpráva o realizaci politicko-organizačního opatření k zabezpečení „Hlavních 
směrů činnosti zemědělského zásobování a nákupu“ 

  

4.  Příprava výročních členských schůzí a konferencí – kádrové složení výborů 
základních organizací, celozávodního výboru, městského výboru KSČ, 
revizních komisí KSČ 

  

5.  Zpráva předkládaná sekretariátu KV KSČ o plnění a zabezpečování úkolů 
vyplývajících z dokumentu k rozvoji krajského města Ústí nad Labem 

  

6.  Vyhodnocení závazků pracujících na počest 60. výročí „VŘSR“ v okrese   
7.  Informativní zpráva o schůzové činnosti základních organizací KSČ okresu            

za měsíc říjen 1977 
  

8.  Kádrové otázky 
a) návrh nových členů Lidových milicí v okrese 
b) návrh na přijetí politického pracovníka OV KSČ na zemědělské 

oddělení – J. Závorka 
c) návrh do funkce ředitele 10. ZDŠ v Trmicích - V. Volfová 
d) návrh na jmenování L. Krutiše vedoucím Odborného učiliště 

Pozemních staveb od 1. 9. 1977 
e) návrhy na vyznamenání 
f) návrh na schválení cest do zahraničí 
g) návrh na schválení vydání přihlášky kandidáta KSČ                  

MUDr. J. Richtrovi 
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h) návrhy přihlášky členů a kandidátů KSČ 
i) návrh na posluchače kursu v Krajské politické škole, katedra SSM 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 28. 12. 1977 1977 A 174 
1.  Kontrolní zpráva o výstavbě Ústí nad Labem za rok 1977  

a vytvoření podmínek pro plnění plánu na rok 1978 
  

2.  Politicko-organizační zabezpečení slavnostního rozšířeného plenárního 
zasedání Okresní odborové rady na počest 30. výročí „Vítězného února“ 

  

3.  Kádrové otázky 
a) jmenování J. Běleckého, lektora Domu politické výchovy,                    

do funkce ředitele Domu politické výchovy od 1. 1. 1978 
b) návrh na schválení stáže Hrušky, vedoucího Kabinetu politické 

výchovy Severočeských tukových závodů, na OV KSČ 
c) návrh na vyřazení z nomenklatury OV KSČ 
d) návrh na udělení diplomu za rozvoj iniciativy na počest                    

60. výročí „VŘSR“ 
e) návrh na studium J. Svobody v Moskvě 
f) návrh na posluchače stranických kursů 
g) návrh na přijetí do internátní střední školy pro pracující v Liberci 
h) návrh na udělení medaile „Za obětavou práci pro socialismus“          

J. Královi 
i) projednání přihlášek kandidátů do KSČ 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 11. 1. 1978 1978 A 174 
1.  Příprava celozávodní konference KSČ ve Spolku pro chemickou a hutní 

výrobu  
  

2.  Příprava výročních členských schůzí základní organizace KSČ č. 1 v Tonasu 
Neštěmice 

  

3.  Plány práce OV SSM, OV Svazu československo-sovětského přátelství, 
Okresní odborové rady, OV Národní fronty a městského výboru KSČ 

  

4.  Zpráva o vyřizování stížností a dopisů pracujících došlých na OV KSČ                
ve 2. pololetí 1977 

  

5.  Návrh na uchazeče o studium na vysokých školách uměleckého směru   
6.  Zpráva o členských schůzích základních organizací KSČ a výročních 

členských schůzí okresu za prosinec 1977 
  

7.  Zpráva o plnění státního plánu za rok 1977   
8.  Politicko-organizační zabezpečení oslav 30. výročí  „Vítězného února“            

a 60. výročí Sovětské armády a námořních sil v okrese 
  

9.  Vyhodnocení obcí, které dosáhly významných úspěchů v socialistické 
soutěži národních výborů v roce 1977 na počest 60. výročí „VŘSR“ 

  

10.  Návrh na vyslání delegace OV KSČ na celozávodní konference, městskou 
konferenci a všeplenární schůze KSČ v okrese Ústí nad Labem 

  

11.  Kádrové otázky 
a) návrh na uvolnění B. Lenocha z funkce ředitele Státního statku 

Ústí nad Labem 
b) změna ve funkci ředitele závodu ČSAD  
c) návrhy lékařů Krajského ústavu národního zdraví                               

Ústí nad Labem do kádrových rezerv ministerstva zdravotnictví 
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pro rozvojové země 
 

d) návrh doporučit pracovníka Domu politické výchovy Bernáška           
ke studiu střední školy pro pracující v Liberci 

e) návrh na posluchače kursu v Krajské politické škole 
f) návrh na udělení státního vyznamenání J. Lohniský, ředitel 

Tonasa Neštěmice 
g) návrh do funkce předsedkyně závodního výboru ROH závodu 

Potraviny –  M. Dvořáková 
h) projednání přihlášek do KSČ 

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 25. 1. 1978 1978 A 175 

1.  Příprava celozávodní konference KSČ v Severočeských tukových závodech 
a městské konference KSČ v Ústí nad Labem 

  

2.  Zpráva o plnění usnesení ÚV KSČ k „Jednotnému systému branné výchovy 
obyvatelstva“ 

  

3.  Kontrolní zpráva o odběru a využívání stranického tisku, práce tiskových 
komisí OV KSČ, městského výboru a celozávodního výboru KSČ; návrh 
obsahového zaměření socialistické soutěže okresní tiskové komise pro rok 
1978 

  

4.  Zpráva o plnění politicko-organizačního zabezpečení zimní kampaně 
1977/1978 a postupu realizace koncepce chovu skotu a prasat na Státním 
statku Ústí nad Labem 

  

5.  Kontrola plnění usnesení předsednictva OV KSČ za období od 7. 9.                      
do 30. 11. 1977 

  

6.  Zpráva o zahájení a průběhu stranického vzdělávání   
7.  Zpráva o činnosti komise zasloužilých členů strany při OV KSČ za rok 1977   
8.  Návrh osnovy zprávy pro okresní konferenci   
9.  Stav v přípravě oslav 30. výročí „Vítězného února“   

10.  Informace o přípravě a průběhu výročních členských schůzí   
11.  Politicko-organizační zabezpečení oslav Mezinárodního dne žen a přijetí 

žen předsedou ONV 
  

12.  Návrh na rozdělení základní organizace KSČ ve Spolku pro chemickou                 
a hutní výrobu  

  

13.  Návrh na ustavení základní organizace KSČ při Krajské radě vědecko-
technické společnosti Severočeského kraje 

  

14.  Kádrové otázky 
a) návrhy na vyznamenání 
b) návrh na uvolnění z funkce vedoucí redaktorky podnikových 

novin Stavbař – B. Ajšmanová 
c) návrh na H. Kubešovou do funkce instruktora základní 

organizace KSČ ZDŠ Chlumec  
d) návrhy na vyloučení z řad členů a vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ 
e) návrh na zavedení stranického šetření 
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 8. 2. 1978 1978 A 175 
1.  Rozbor hospodaření okresní organizace KSČ za rok 1977 a návrh rozpočtu 

základních organizací, městského a celozávodního výboru KSČ na rok 1978; 
stanovisko okresní kontrolní a revizní komise 

  

2.  Návrhy na udělení čestných uznání za splnění socialistických závazků           
na počest 60. výročí „VŘSR“ 

  

3.  Předběžné výsledky plnění plánu výroby za měsíc leden 1978 
v průmyslových podnicích okresu 

  

4.  Stav a úroveň příprav oslav 30. výročí „Vítězného února“   
5.  Informativní zpráva o členských schůzích základních organizací KSČ okresu         

za měsíc leden 
  

6.  Politicko-organizační zabezpečení letní mírové slavnosti v Dubicích   
7.  Politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání ONV dne 21. 3. 1978   
8.  Příprava okresní konference Svazu požární ochrany v Ústí nad Labem                   

a návrh na předsedu OV Svazu požární ochrany v Ústí nad Labem                    
  

9.  Návrhy na delegaci žen přijatých při příležitosti oslav Mezinárodního dne 
žen prezidentem republiky a předsedou vlády ČSR; návrhy na delegaci žen 
okresu při příležitosti přijetí nejlepších pracovnic a funkcionářek kraje jeho 
představiteli při příležitosti Mezinárodního dne žen 

  

10.  Kádrové otázky 
a) návrh na stáž M. Plívy na OV KSČ 
b) návrhy na instruktory OV KSČ 
c) návrh na předsedu nové základní organizace KSČ v Ústavu 

filosofie a sociologie Československé akademie věd – J. Novotný 
d) návrh na posluchače kursu v Krajské politické škole pro předsedy 

a místopředsedy základních organizací KSČ 
e) návrh na udělení pamětní medaile k 25. výročí „Vítězného 

února“ J. Achenbrenerovi 
f) návrh na zahájení habilitačního řízení RNDr. V. Novobilského, 

CSc.  
g) návrh na zařazení do externí aspirantury v oboru společenských 

věd a imunologie  
h) návrh na schválení Ing. J. Mutínského, CSc. jako kádrové rezervy 

pro funkci experta pro anorganickou chemii a umělá hnojiva 
v Radě vzájemné hospodářské pomoci  

i) návrhy na vyškrtnutí z řad kandidátů členství, na zrušení členství 
v KSČ 

j) projednání přihlášek kandidátů do KSČ 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 22. 2. 1978 1978 A 175 
1.  Zhodnocení průběhu a výsledků výročních členských schůzí, celozávodních 

konferencí a „všeplenárních“ schůzí KSČ v okrese za období 1977 – 1978 
  

2.  Příprava okresní konference KSČ – konzultace návrhu usnesení   
3.  Rozbor členské základny KSČ za rok 1977   
4.  Zpráva o zhodnocení disciplinární činnosti základních organizací KSČ                          
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a OV KSČ v okrese za rok 1977 
5.  Vyhodnocení iniciativy pracujících uzavřené na počest 60. výročí „VŘSR“   
6.  Stav příprav oslav 30. výročí „Vítězného února“   
7.  Informace z vyšších stranických orgánů   
8.  Politicko-organizační zabezpečení koncepce oslav 1. máje v okrese   
9.  Kádrové otázky, organizační záležitosti 

a) návrh na delegaci žen ze závodů, obcí, města a organizací 
Národní fronty a národních výborů k setkání s představiteli 
okresu při příležitosti oslav Mezinárodního dne žen 

b) politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání ONV dne 
17. 4. 1978 

c) změna ve funkci neuvolněného tajemníka MNV Dubice  
d) návrhy na vyznamenání 
e) návrhy příslušníků SNB do kádrových rezerv Okresní správy SNB 

v Ústí nad Labem 
f) návrhy posluchačů stranických kursů 
g) návrh k souhlasu k zahájení jmenovacího řízení na získání 

hodnosti docent 
h) návrh na přijetí do externí aspirantury na Vysoké škole 

zemědělské v Brně ing. Holub 
i) návrh na J. Severu do funkce předsedy nové základní organizace 

KSČ na Okresní správě SNB v Ústí nad Labem 
j) návrh na schválení cest do zahraničí 
k) projednání přihlášek kandidátů do KSČ 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 8. 3. 1978 1978 A 176 
1.  Vyhodnocení výsledků plnění hospodářských plánů v průmyslu za rok 1977    
2.  Návrh písemné zprávy pro okresní konferenci KSČ   
3.  Příprava okresní konference KSČ   
4.  Zhodnocení Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti za rok 1977 

v okrese Ústí nad Labem 
  

5.  Předběžné výsledky plnění plánu za měsíc únor v průmyslových podnicích          
a závodech okresu 

  

6.  Zpráva o členských schůzích základních organizací KSČ za únor   
7.  Zpráva o průběhu prodeje zboží od 1. 1. 1978    
8.  Politicko-organizační zabezpečení oslavy 108. výročí V. I. Lenina   
9.  Kádrové otázky 

a) návrh na uvolnění politického pracovníka V. Zákona z aparátu 
OV KSČ 

b) návrh na schválení Tvrdého do funkce vedoucího útvaru pro 
kádrovou a personální práci v Severočeských tukových závodech 

c) návrhy do ÚV Českého svazu protifašistických bojovníků 
d) návrh na schválení do funkce okresního prokurátora v Ústí nad 

Labem – Svatopluk Bunda 
e) změna ve funkci náčelníka štábu civilní obrany 
f) návrhy na hornická vyznamenání „Za pracovní věrnost                 

a obětavost“ 
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g) návrh na posluchače do kursu Krajské politické školy 
h) návrhy na přihlášky za kandidáta a člena KSČ  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 22. 3. 1978 1978 A 176 
1.  Zpráva o stavu zabezpečování úkolů v investiční výstavbě vyplývající 

z dokumentu o výstavbě krajského města Ústí nad Labem 
  

2.  Uzavřené socialistické závazky pracujících okresu k 30. výročí „Vítězného 
února“ 

  

3.  Hodnocení oslav 30. výročí „Vítězného února“ v okrese   
4.  Zpráva o zabezpečení rozpisu úkolů hospodářských plánů v průmyslových 

podnicích okresu 
  

5.  Kontrolní zpráva o plnění přijatých mimořádných opatření pro panelárnu 
Přestanov 

  

6.  Politicko-organizační zabezpečení jarních prací na Státním statku                     
Ústí nad Labem 

  

7.  Politicko-organizační zabezpečení závěrů a usnesení 11. plenárního 
zasedání ÚV KSČ z března 1978 

  

8.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení komplexního experimentu 
řízení efektivnosti a kvality v podnicích okresu 

  

9.  Rozbor stavu a kvalifikační úrovně kádrů mimostranické nomenklatury         
OV KSČ k 31. 12. 1977 

  

10.  Zpráva o průběhu volební kampaně a přípravě okresní konference Českého 
svazu tělesné výchovy v Ústí nad Labem; návrh na složení nového orgánu 
OV Českého svazu tělesné výchovy, revizní komise a kádrové návrhy na 
předsedu a tajemníka  

  

11.  Kádrové otázky 
a) návrh na schválení nových příslušníků Lidových milicí 
b) návrh do funkce administrativní pracovnice 
c) návrhy na udělení medaile „Za obětavou práci pro socialismus“ 
d) návrh na udělení mimořádné dovolené Z. Daňkové, uvolněné 

předsedkyni celozávodního výboru v Severočeských tukových 
závodech 

e) návrh do funkce ředitele n. p. Státní statek Ústí nad Labem –                 
A. Pengl 

f) návrh na zařazení do kádrové rezervy pro aparát OV KSČ J. Průša 
g) zařazení do externí vědecké aspirantury na Ústavu sociálního 

lékařství a organizace zdravotnictví v Praze – MUDr. L. Tichý  
h) zařazení kádrové rezervy pro INTERCHIM L - Martinec 
i) návrh na posluchače stranických kursů 
j) odvolání PhDr. Z. Koška z funkce předsedy základní organizace 

KSČ krajské knihovny a Severočeského nakladatelství                            
a jmenování M. Lichtenbergové předsedou základní organizace 
KSČ  knihovny a nakladatelství 

k) návrh na uvolnění J. Černého z funkce instruktora OV KSČ pro 
základní organizaci KSČ Krajského střediska památkové péče               
a ochrany přírody  

l) návrhy na schválení cest do zahraničí 
m) ustavení základní organizace KSČ při Inspektorátu bezpečnosti 
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práce v Ústí nad Labem 
n) návrh na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ 
o) projednání přihlášek kandidátů do KSČ 
p) závěrečná zpráva o disciplinárním šetření PhDr. Z. Koška 
q) návrh na delegování Machovce na oslavy 1. máje do Neštěmic  

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 31. 3. 1978 1978 A 176 

1.  Návrh ústní zprávy pro okresní konferenci KSČ   
2.  Návrh usnesení pro okresní konferenci 

 
  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 5. 4. 1978 1978 A 176 
1.  Zpráva o připravenosti okresní konference KSČ   
2.  Politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ v měsíci 

dubnu 
  

3.  Politicko-organizační zabezpečení dvoudenního pléna OV KSČ   
4.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ od 1. 12 do 31. 3. 1978   
5.  Politicko-organizační zabezpečení Okresní odborové rady k realizaci 

námětů, organizaci a vyhodnocování politické aktivity a pracovní iniciativy 
na počest 30. výročí „Vítězného února“ 

  

6.  Příprava okresní konference Svazarmu   
7.  Návrh kalendářního a obsahového plánu Zpravodaje OV KSČ na 2. čtvrtletí 

1978 
  

8.  Kádrové otázky 
a) návrh na posluchače pětiletého dálkového studia Vysoké školy 

politické ÚV KSČ v Praze 
b) doporučení ke studiu žurnalistiky a vysoké školy pedagogického 

směru uchazečů z praxe 
c) povolení obhajoby kandidátské disertační práce ing. J. Jirglemu, 

pracovníku Výzkumného ústavu lesního hospodářství                         
a myslivosti 

d) návrh na složení delegace Severočeské tukové závody                       
do Fettchemie v Karl-Marx-Stadtu v NDR 

e) návrh na schválení cest do zahraničí 
f) schválení předsedy OV KSČ Svazarmu - Dorotík 
g) zpráva o plnění plánu v průmyslových podnicích okresu; zpráva 

o jarních pracích 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 19. 4. 1978 1978 A 177 
1.  Kontrolní zpráva o plnění závěrů 11. zasedání OV KSČ k uspokojování 

potřeb obyvatelstva a směrům dalšího rozvoje vnitřního trhu a služeb  
v podmínkách okresu 

  

2.  Návrhy na doporučení ke studiu na vysokých školách pedagogického směru    
3.  Návrhy na doporučení ke studiu vysoké školy pedagogického směru 

uchazečů ze zaměstnání 
  

4.  Rozbor placení členských příspěvků za 1. čtvrtletí a přehled o čerpání 
rozpočtu 

  

5.  Informativní zpráva o členských schůzích základních organizací KSČ okresu           
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za měsíc březen 
6.  Organizační otázky 

a) obsahové zaměření a organizační zabezpečení systémového 
řízení a organizování politické agitace v okrese 

b) plán stranické skupiny poslanců ONV na 1978 
c) politicko-organizační zabezpečení 10. plenárního zasedání ONV 

v červnu 

  

7.  Kádrové otázky 
a) návrh na posluchače stranických kursů 
b) schválení ředitele Severočeské konstruktivy v Ústí nad Labem – 

R. Gabčan 
c) jmenování ekonomického náměstka Státního statku                       

Ústí nad Labem – V. Kohout 
d) návrh na udělení medaile – V. Rousová 
e) návrh na udělení souhlasu M. Tomanovi k obhajobě kandidátské 

disertační práce v oboru přírodních věd 
f) návrh na udělení souhlasu O. Čenčíkové k obhajobě kandidátské 

disertační práce v oboru společenských věd 
g) návrh na udělení souhlasu k zahájení externí aspirantury v oboru 

společenských věd A. Kobrlová a J. Kyslík 
h) revokace usnesení předsednictva OV KSČ ze dne 8. 2. 1978 

návrh R. Růžičky do funkce předsedy základní organizace KSČ 
Ústavu filosofie a sociologie Československé akademie věd  

i) vyloučení z řad členů KSČ a vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ 
j) návrhy přihlášek členů a kandidátů KSČ 
k) návrh na schválení cesty do zahraničí 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 3. 5. 1978 1978 A 177 
1.  Politicko-organizační zabezpečení senoseče na Státním statku                        

Ústí nad Labem 
  

2.  Zpráva o hospodaření jadrnými a objemnými krmivy na Státním statku Ústí 
nad Labem v zimním období a jejich zajištění do příští sklizně 

  

3.  Vyhodnocení okresní konference   
4.  Zpráva o zajištění oslav 1. máje v Ústí nad Labem, Neštěmicích a Povrlech   
5.  Kádrové otázky 

a) návrh na vyřazení posluchačů z vyššího stupně stranického 
vzdělávání 

b) složení komisí pro závěrečné zkoušky 3. ročníku Večerní 
university marxismu-leninismu  

c) schválení stáže na OV KSČ – J. Průša 
d) návrh na uvolnění MUDr. R. Kopáčka z funkce ředitele Krajského 

ústavu národního zdraví a jmenování MUDr. A. Zvěřiny 
e) schválení R. Fidlera náčelníkem oddělení vyšetřování Okresní 

správy SNB 
f) schválení A. Mandelíka náčelníkem vnitřního oddělení Okresní 

správy SNB 
g) schválení zástupce náčelníka obvodního oddělení VB –                    
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M. Krämer 
h) návrhy na instruktory OV KSČ pro Okresní správu SNB, OV 

Svazarmu, okresní soud a prokuraturu 
i) návrh na zrušení členství v KSČ a na vyškrtnutí z řad kandidátů 

KSČ 
j) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
k) změna ve funkci ředitele Okresní správy silnic 
l) návrh plánu práce předsednictva OV KSČ květen a červen  
m) návrh na úpravu platů pracovníků OV KSČ 

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 17. 5. 1978 1978 A 177 

1.  Zpráva o plnění úkolů státního plánu v průmyslu, stavebnictví a zemědělství 
za 1. čtvrtletí 1978 ve struktuře odbytu a kvalitativních ukazatelů 

  

2.  Vyhodnocení májových oslav v okrese   
3.  Návrh plánu práce OV KSČ na 2. pololetí 1978   
4.  Návrh na složení komisí a aktivů OV KSČ; návrhy plánu práce na 2. pololetí   
5.  Analýza místního tisku v okrese Ústí nad Labem   
6.  Kontrola plnění usnesení předsednictva OV KSČ od 1. 12. do 31. 3. 1978   
7.  Informativní zpráva o členských schůzích základních organizací KSČ 

okresu za měsíc duben  
  

8.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení usnesení pléna ÚV KSČ z 2. 12. 
1977 k úpravě „Zásad provádění komplexního hodnocení kádrů                           
ve státní a hospodářské správě a pracovníků aparátu společenských 
organizací“ 

  

9.  Politicko-organizační zabezpečení slavnostního vyřazení absolventů                   
3. ročníku Večerní university marxismu-leninismu 

  

10.  Program návštěvy delegace komunistické strany z Karl-Marx-Stadtu v Ústí 
nad Labem 23. – 25. 5. 1978 

  

11.  Kádrové otázky 
a) návrh na propůjčení vyznamenání „Za statečnost“ – rotmistr 

požární ochrany J. Kosta 
b) návrh na vyslání na vědeckou aspiranturu v oboru stavební 

prevence do SSSR 
c) návrh na povolení externí aspirantury ing. M. Svobodovi, 

pracovníku Strojní traktorové stanice Chabařovice 
d) návrh na schválení cesty do zahraničí  
e) návrh na vyloučení z řad členů KSČ a vyškrtnutí z řad kandidátů 

KSČ 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 31. 5. 1978 1978 A 177 
1.  Návrh programu realizace závěrů XI. plenárního zasedání ÚV KSČ, okresní         

a krajské konference KSČ v podmínkách okresní organizace Ústí nad Labem 
  

2.  Návrh rozpracování závěrů 11. plenárního zasedání ÚV KSČ, okresní                    
a krajské konference KSČ v podmínkách ONV, Okresní odborové rady,             
OV Národní fronty a OV SSM 

  

3.  Jednání o plnění plánu ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu a 
Severočeských tukových závodech Ústí nad Labem 
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4.  Kontrolní zpráva o plnění „Souboru opatření a boji proti kriminalitě“ 
v okrese Ústí nad Labem 

  

5.  Zpráva o činnosti komise pro shromažďování vzpomínek zasloužilých členů 
strany při OV KSČ za uplynulé období 

  

6.  Návrh na protokol přizvávaných na jednání předsednictva a plenárního 
zasedání OV KSČ 

  

7.  Návrh na složení delegace Teplárny Trmice do družebního závodu 
Elektrárna ve Vladimiru v SSSR 

  

8.  Návrh na složení nového orgánu OV Českého mysliveckého svazu, revizní 
komise a kádrové návrhy na předsedu a tajemníka okresního výboru svazu 
Ústí nad Labem 

  

9.  Kádrové otázky 
a) návrhy na vyznamenání 
b) vyslání do kursu lékařů organizátorů v Moskvě MUDr. L. Tichý 
c) změna ve funkci ředitele Vodohospodářských staveb Vaňov 
d) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ n. p. Prefa, 

podnikové ředitelství 
e) návrh na ustavení základní organizace KSČ v Panelárně 

Přestanov a Obchodním domě Labe 
f) návrh na udělení mimořádné dovolené J. Šulcovi, tajemníku           

OV KSČ 
g) návrh na schválení cest do zahraničí 
h) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
i) návrh na doporučení k dálkovému studiu Pedagogické fakulty 
j) návrh uliční organizace KSČ Povrly k udělení „plakety                             

K. Gottwalda” G. Kalašovi za politickou a veřejnou činnost                     
u příležitosti jubilea 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 14. 6. 1978 1978 A 178 
1.  Dislokace učitelů I. cyklu pro školní rok 1978/1979   
2.  Rozbor přednesené a nepřednesené diskuse delegátů okresní konference 

KSČ konané dne 22. – 23. 4. 1978 
  

3.  Informativní zpráva o členských schůzích základních organizací KSČ okresu        
za květen 1978 

  

4.  Zpráva o zabezpečování senoseče na Státním statku Ústí nad Labem   
5.  Návrh na zabezpečení vydávání Zpravodaje OV KSČ, kalendářního                       

a obsahového plánu na 3. čtvrtletí 1978 
  

6.  Kádrové otázky 
a) návrh na ustavení základní organizace KSČ v Severočeských 

uhelných skladech v Ústí nad Labem 
b) návrh uliční organizace KSČ k udělení plakety K. Gottwalda              

K. Dvorskému za politickou a veřejnou činnost u příležitosti 
životního jubilea 

c) návrh na propůjčení medaile „Za obětavou práci pro 
socialismus“ Z. Daňkové 

d) návrh na posluchače stranických kursů 
e) návrh na udělení mimořádné dovolené J. Kohoutovi, lektorovi 

 B 75 
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Domu politické výchovy OV KSČ 
f) návrh na schválení cest do zahraničí 
g) návrh na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ a zrušení členství v KSČ 
h) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 28. 6. 1978 1978 A 178 

1.  Kontrolní zpráva o plnění úkolů komplexní bytové výstavby na území 
krajského města a výhled splnění jmenovitých akcí na rok 1978 

  

2.  Opatření přijatá k odstranění nedostatků vyplývajících ze zprávy revize 
ochrany stranických budov a dokumentů na OV KSČ z 22. 3. 1978 

  

3.  Zpráva o návštěvě delegace městského výboru KSSS z Vladimiru v Ústí nad 
Labem 

  

4.  Informace o průběhu členských a veřejných schůzí   
5.  Návrh rozpracování závěrů 11. pléna ÚV KSČ, okresní, krajské konference 

KSČ v podmínkách Okresní odborové rady, OV Národní fronty a OV SSM            
a návrhy plánů práce na 2. pololetí v podmínkách městského výboru KSČ, 
Okresní odborové rady, OV Národní fronty, OV SSM a OV Svazu 
československo-sovětského přátelství v Ústí nad Labem 

  

6.  Politicko-organizační zabezpečení žňových prací na Státním statku Ústí nad 
Labem v roce 1978 

  

7.  Kontrolní zpráva o čerpání jadrných krmiv na Státním statku                               
Ústí nad Labem k 31. 5. 1978 

  

8.  Kádrové otázky 
a) návrhy na udělení vyznamenání a medailí 
b) návrhy posluchačů stranických kursů 
c) vyslání MUDr. R. Tomišky do kursu lékařů organizátorů 

v Moskvě 
d) návrh na kádrovou rezervu ředitele n. p. Chemopharma –             

ing. L. Horáček 
e) návrh na schválení cest do zahraničí 
f) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 12. 7. 1978 1978 A 178 
1.  Závěrečná zpráva o hodnocení stranického vzdělávání za období 1977/1978   
2.  Plán práce Domu politické výchovy na období 1978/1979   
3.  Návrh posluchačů do vyššího stupně stranického vzdělávání v roce 

1978/1979 
  

4.  Kontrolní zpráva o plnění úkolů v jednotkách Lidových milicí za 1. pololetí 
1978 v okrese Ústí nad Labem 

  

5.  Kontrola plnění usnesení předsednictva OV KSČ za období                                       
od 1. 4. do 14. 6. 1978 

  

6.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ od 1. 4. do 30. 6. 1978   
7.  Zpráva o vyřizování připomínek a námětů z členských schůzí základních 

organizací KSČ za 1. pololetí 
  

8.  Informativní zpráva o členských a veřejných schůzích základních organizací 
KSČ za měsíc červen 1978 

  

9.  Informace o předběžných výsledcích plnění plánu výroby za 1. pololetí   
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v průmyslových a zemědělských závodech okresu 
10.  Návrh dvou variant politicko-organizačního zabezpečení ideologické 

konference OV KSČ dne 10. 10. 1978 
  

11.  Politicko-organizační zabezpečení přípravy plenárního zasedání OV KSČ 
v srpnu 

  

12.  Kádrové otázky 
a) návrhy posluchačů stranických kursů 
b) změna ve funkci ředitele závodu Okresního stavebního podniku 
c) návrh na ředitelku Střední pedagogické školy v Ústí nad Labem – 

B. Řádovou 
d) změna ve funkci uvolněného předsedy MNV Řehlovice 
e) návrh na složení delegace Severočeské armaturky do 

družebního závodu Avtopribor ve Vladimiru v SSSR 
f) návrh na stanovení platu tajemníka OV KSČ 
g) politicko-organizační zabezpečení k zabezpečení klidu a pořádku 

v srpnových dnech 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 26. 7. 1978 1978 A 178 
1.  Rozbor stížností a dopisů pracujících za 1. pololetí   
2.  Rozbor hospodaření okresní organizace KSČ za 1. pololetí   
3.  Hospodářské výsledky za 1. pololetí v Severočeských tukových závodech   
4.  Kontrolní zpráva o odběru a využívání stranického tisku v okrese Ústí nad 

Labem se zaměřením na odběr a práci s Rudým právem a Životem strany 
  

5.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení oslav Dne tisku, rozhlasu                   
a televize  

  

6.  Kádrové otázky: 
a) návrh na posluchače stranických kursů 
b) návrh do funkce politického pracovníka OV KSČ – V. Cmíral 
c) stáž M. Koleně na OV KSČ od 1. 8. 1978 
d) uvolnění H. Virtové, administrativní pracovnice Domu politické 

výchovy 
e) návrh na udělení čestného titulu „Vzorná učitelka“ Š. Černíkové, 

ředitelce Zemědělského odborného učiliště Ústí nad Labem 
f) návrh na zařazení do interní vědecké aspirantury v oboru 

politické ekonomie socialismu 
g) změna ve funkci předsedkyně Okresního výboru odborových 

svazů pracovníků školství a vědy 
h) návrh na schválení cest do zahraničí 
i) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
j) návrh na posluchače stranických kursů 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 9. 8. 1978 1978 A 179 
1.  Zpráva o plnění úkolů hospodářských plánů v průmyslových závodech, 

stavebnictví a zemědělství za 1. pololetí 1978 
  

2.  Zpráva o rozvoji pracovní iniciativy a plnění uzavřených socialistických 
závazků k 30. výročí „Vítězného února“; hodnocení podílu iniciativy                    
a aktivity při plnění úkolů státního plánu a volebního programu Národní 
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fronty v okrese v roce 1978 
3.  Zpráva o výsledcích ve zkvalitňování členské základny na 1. pololetí 1978   
4.  Zpráva o disciplinární činnosti základních organizací KSČ a OV KSČ                               

za 1. pololetí 
  

5.  Dislokace učitelů škol I. cyklu pro rok 1978/1979   
6.  Kádrový pořádek OV KSČ   
7.  Informativní zpráva o členských a veřejných schůzích základních organizací 

KSČ okresu za měsíc červenec 1978 
  

8.  Politicko-organizační zabezpečení 11. plenárního zasedání ONV 26. 9. 1978   
9.  Kádrové otázky 

a) návrh na doporučení nového pracovníka OV KSČ M. Plívy, 
absolventa šestiměsíční Krajské politické školy do sekretariátu 
KV KSČ 

b) návrh na doporučení ke studiu vysoké školy pedagogického 
směru 

c) změna ve funkci ředitele Staveb silnic a železnic  
d) uvolnění M. Rybky z funkce ředitele Melioračního družstva 
e) návrhy na vyznamenání 
f) návrh na schválení cest do zahraničí  
g) návrh na udělení mimořádné dovolené 
h) návrh do funkce předsedy okresní volební komise Národní 

fronty – J. Holub 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 23. 8. 1978 1978 A 179 
1.  Návrh zprávy předsednictva OV KSČ a usnesení projednání pléna OV KSČ 

v srpnu 1978 
  

2.  Zpráva o průběhu žní a politicko-organizačním zabezpečení podzimních 
prací 

  

3.  Zpráva z prověrky jak stranické orgány a základní organizace KSČ                        
ve vybraných podnicích uplatňují právo kontroly se zaměřením na kvalitu         
a hospodárnost výroby 

  

4.  Zpráva o politicko-ideové úrovni a účinnosti zájmové umělecké činnosti             
a podíl zájmové umělecké činnosti na uspokojování kulturních potřeb               
v okrese 

  

5.  Informace o zajištění klidu a pořádku v srpnových dnech v okrese                  
Ústí nad Labem 

  

6.  Návrh politicko-ideového zaměření a organizačního zabezpečení oslav            
61. výročí „VŘSR“ a Měsíce československo-sovětského přátelství v okrese 

  

7.  Politicko-organizační zabezpečení přípravy plenárního zasedání OV KSČ 
k problematice „Práce a podíl orgánů a aparátů národních výborů v okrese 
na plnění závěrů XV. sjezdu KSČ z pohledu 11. pléna ÚV KSČ, okresní                      
a krajské konference KSČ“ 

  

8.  Kádrové otázky 
a) návrhy posluchačů stranických kursů 
b) jmenování M. Hotárkové do funkce okresní školní inspektorky 

odboru školství ONV 
c) změna ve funkci uvolněného tajemníka MNV Telnice 
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d) návrh na udělení mimořádné dovolené K. Ondřejkovi, 
politickému pracovníkovi OV KSČ  

e) návrh na schválení cest do zahraničí 
f) návrh na složení delegace Kovohutí Povrly do družebního 

závodu Elektromotor Vladimir 
g) návrhy na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ 
h) návrhy přihlášek členů a kandidátů KSČ 
i) návrh na kandidáta Národní fronty na poslance ONV pro 

doplňovací volby na Severní terase 
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 6. 9. 1978 1978 A 179 
1.  Informace o politicko-ekonomické situaci experimentujících podniků 

Severočeské armaturky a Vlnoly v uplatňování komplexního řízení 
efektivnosti a kvality výroby 

  

2.  Návrh komplexního plánu rozvoje a zvýšení účinnosti boje 
s antikomunismem a ideologickou diverzí v podmínkách okresu 

  

3.  Návrh posluchačů č. 2 do vyššího stupně stranického vzdělávání v roce 
1978/1979 

  

4.  Návrh na doplnění lektorského sboru OV KSČ z řad absolventů Večerní 
university marxismu-leninismu 

  

5.  Informace o předběžných výsledcích plnění plánu výroby za měsíc srpen 
v průmyslových podnicích 

  

6.  Informace o průběhu žňových prací   
7.  Zpráva o průběhu členských schůzí základních organizací KSČ okresu 

za měsíc srpen 1978 
  

8.  Politicko-organizační zabezpečení slavnostního zasedání státních orgánů              
a orgánů Národní fronty okresu k 60. výročí vyhlášení samostatnosti, Dne 
znárodnění a 10. výročí schválení zákona o federaci  

  

9.  Kádrové otázky 
a) návrhy na udělení vyznamenání a medailí 
b) změny ve funkcích předsedů vesnické organizace KSČ Vyklice                

a Petrovice od 11. 9. 1978 
c) návrh do funkce předsedy základní organizace KSČ 2. a 23. ZDŠ 

v Ústí nad Labem a ZDŠ Libouchec 
d) schválení V. Baldovičové do funkce administrativní pracovnice 

Domu politické výchovy OV KSČ 
e) žádost RNDr. F. Kaše o opětovné posouzení a souhlas 

k obhajobě své disertační práce 
f) návrh na schválení služební cesty do SSSR 
g) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
h) návrh na pověření profesora J. Königa, vedením střední 

pedagogické školy v Ústí nad Labem 
i) doporučení k revokaci usnesení týkajícího se účasti                          

ing. J. Vančury na kursu SM – 30 a doporučení Dr. J. Petra 
k absolvování kursu; přepracování usnesení zprávy z 23. 8. 1978 
  

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 20. 9. 1978 1978 A 179 
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1.  Zabezpečení investorské a projekční přípravy staveb města Ústí nad Labem 
pro plynulý přechod do 7. pětiletky 

  

2.  Zpráva o zabezpečení úkolů vyplývajících z politicko-organizačního 
zabezpečení žní 1978 

  

3.  Stanovisko k zavedení racionalizace principů mzdové soustavy v kulturních 
zařízeních 

  

4.  Stav vyřizování připomínek, vznesených v diskusi na okresní konferenci 
konané dne 22. – 23. 4. 1978 

  

5.  Zhodnocení průběhu a výsledků veřejných stranických schůzí v okrese 
v červnu a červenci  

  

6.  Politicko-organizační zabezpečení konání stranicko-ekonomických 
konferencí a veřejných schůzí základních organizací KSČ v okrese 

  

6.  Zpráva o hodnocení a průběhu mírové slavnosti 1978 v Dubičkách   
7.  Návrh kalendářního a obsahového plánu Zpravodaje OV KSČ na 4. čtvrtletí 

1978 
  

8.  Kádrové otázky 
a) udělení vyznamenání „Za službu vlasti“ J. Malečkovi 
b) návrhy posluchačů stranických kursů 
c) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ ze dne                 

19. 4. 1978 ve věci vyslání Bernáška do Krajské politické školy 
d) návrh na komplexní hodnocení nomenklaturních pracovníků                 

OV KSČ ve školství 
e) návrh ocenění nejlepších lektorů OV KSČ 
f) návrh na uvolnění R. Kočandrleho z funkce vedoucího odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví ONV Ústí nad Labem 
g) změna ve funkci předsedy základní organizace v Zemědělských 

stavbách Trmice 
h) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ Jednota 
i) přijetí J. Vítovce do funkce odborného pracovníka Domu 

politické výchovy OV KSČ 
j) návrh J. Cukra na kádrovou rezervu náměstka ředitele pro 

kádrovou a personální práci v Chemopharmě  
k) návrh na přijetí ke studiu na vědeckého aspiranta na Vysoké 

škole chemicko-technologické 
l) návrh na sloučení základní organizace KSČ Severočeských 

dřevařských závodů Bukov a Neštědice  
m) návrh na ustavení místní organizace Svazu architektů ČSR v Ústí 

nad Labem 
n) návrh na složení delegace Severočeské armaturky do 

družebního podniku v Karl-Marx-Stadtu 
o) návrh na schválení cest do zahraničí 
p) návrh na vyloučení z řad členů KSČ, na zrušení členství                              

a na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ 
q) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
r) návrh na revokaci doporučení OV KSČ ze dne 9. 8. 1978 M. Plívy 

za pracovníka aparátu OV KSČ a návrh na prodloužení jeho stáže 
na ideologickém oddělení OV KSČ do 30. 9. 1978 
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s) návrh na brigádu ve funkci administrativní pracovnice Domu 
politické výchovy – V. Baldovičová 

t) návrh na povolení rigorózní zkoušky J. Holubovi, tajemníku            
OV KSČ  
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 4. 10. 1978 1978 A 180 
1.  Zkušenosti základní organizace KSČ ve Spolku pro chemickou a hutní 

výrobu při naplňování „Směrnice ÚV KSČ k soustavnému zkvalitňování 
členské základny” 

  

2.  Práce a podíl orgánů aparátu národních výborů v okrese na plnění závěrů 
XV. sjezdu KSČ z pohledu 11. zasedání ÚV KSČ, okresní a krajské konference 
KSČ; projednávání návrhu referátu a usnesení pro plenární zasedání OV KSČ 
v měsíci říjnu 1978 

  

3.  Projednávání referátu pro celookresní ideologický aktiv   
4.  Kontrolní zpráva a rozbor plnění kádrového programu aparátu OV KSČ               

na léta 1976 – 1981 
  

5.  Informace z jednání vyšších stranických orgánů   
6.  Zpráva o průběhu členských schůzí základních organizací KSČ v okrese                   

za měsíc září 
  

7.  Zabezpečení přípravy plenárního zasedání OV KSČ o stavu  „Plnění usnesení 
okresní konference KSČ na úseku průmyslu, zemědělství a zabezpečení 
úkolů hospodářského plánu na rok 1979” 

  

8.  Zabezpečení 12. plenárního zasedání ONV   
9.  Kádrové návrhy 

a) návrhy posluchačů do stranických kursů v Krajské politické škole 
b) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ ke studiu             

na Vysoké škole politické ÚV KSČ – K. Mydloch 
c) návrhy na komplexní hodnocení nomenklaturních pracovníků 

z úseku školství a kultury 
d) uvolnění St. Bernáška z aparátu OV KSČ 
e) návrhy na vyznamenání 
f) návrh na zařazení do kádrových rezerv OV KSČ  
g) návrhy do funkcí předsedů základní organizace KSČ České státní 

spořitelny a Krajské finanční správy 
h) změna ve funkci neuvolněného tajemníka MNV Homole 
i) projednání přihlášek kandidátů do KSČ 

 

  

Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 11. 10. 1978 1978 A 180 
1.  Návrh na udělení čestného titulu „Zasloužilý školský pracovník“ Bláhovcovi, 

tajemníkovi OV KSČ 
  

2.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení k dopisu pléna ÚV KSČ ze dne 
15. 9. 1978 k současným úkolům při zabezpečování národního hospodářství 
a obyvatelstva palivy a energií v zimním období 1978 – 1979 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 18. 10. 1978 1978 A 180 
1.  Zpráva o plnění úkolů investiční výstavby na Státním statku v Ústí nad 

Labem; stanovisko Zemědělských staveb k investiční výstavbě v okrese 
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2.  Rozbor vyřizování stížností, podnětů a připomínek pracujících došlých na 
národní výbory, orgány ROH, SNB, soud a prokuraturu za rok 1977                         
a 1. pololetí 1978 

  

3.  Projednání návrhu referátu a návrhu usnesení na plenární zasedání OV KSČ 
v měsíci říjnu 1978 

  

4.  Kontrola plnění usnesení předsednictva OV KSČ za období od 28. 6.                   
do 23. 8. 1978 

  

5.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ od 23. 8. do 4. 10. 1978   
6.  Zpráva o vývoji pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz a opatření 

k odstraňování nepříznivého vývoje pracovní neschopnosti na okrese 
  

7.  Informace o předběžných výsledcích plnění plánu výroby za září 
v průmyslových podnicích okresu 

  

8.  Přehled o odběru příspěvkových známek za 3. čtvrtletí    
9.  Politicko-organizační zabezpečení závěrů pléna ÚV KSČ z 30. 6. 1978                       

ke „Zprávě o vývoji a některých zkušenostech z činnosti kádrových                        
a personálních útvarů ve státních a hospodářských orgánech“ 

  

10.  Politicko-organizační zabezpečení konání okresní a městské konference 
Českého svazu žen, výročních členských schůzí a předsjezdové kampaně 

  

11.  Politicko-organizační zabezpečení aktivu brigád socialistické práce podniků 
místního hospodářství, obchodu a služeb; návrhy na udělení „Štítů 6. 
pětiletky“ pro kolektivy brigád socialistické práce 

  

12.  Kádrové návrhy 
a) uvolnění J. Bernáška z funkce politického pracovníka                            

v zemědělském oddělení  
b) návrhy na nové příslušníky Lidových milicí 
c) odvolání náčelníka obvodního oddělení Veřejné bezpečnosti 

mjr. K. Körbera, npor. J. Vyskočila a por. J. Doubravy  
d) návrhy na komplexní hodnocení nomenklaturních pracovníků 

z úseku školství 
e) jmenování J. Mudrochové ředitelkou 4. ZDŠ a F. Šabaty 

ředitelem 13. ZDŠ v Ústí nad Labem 
f) návrhy na komplexní hodnocení nomenklaturních pracovníků 

z úseku kultury 
g) návrhy na udělení státních vyznamenání 
h) doporučení k vyhotovení duplikátu státního vyznamenání                     

M. Šorčíkovi 
i) schválení obhajoby kandidátské disertační práce na lékařské 

fakultě University Karlovy  – MUDr. Zudová 
j) návrhy posluchačů stranických kursů 
k) návrhy do funkcí instruktorů OV KSČ 

  

13.  Organizační otázky 
a) návrh na ustavení základní organizace KSČ na 27. ZDŠ a návrh             

na jejího předsedu 
b) návrh na předsedu základní organizace KSČ na Dole 5. květen 
c) návrh na změnu předsedy 1. základní organizace KSČ okresní 

správy SNB 
d) návrh na rušení členství v KSČ, vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ 
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e) návrhy přihlášky členů a kandidátů KSČ 
f) schválení cesty do zahraničí Lohniskému 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 1. 11. 1978 1978 A 181 
1.  Rozbor členské základny, kádrové situace, stranické práce a činnosti 

komunistů v organizacích ROH, SSM, ve zdravotnických zařízeních 
spravovaných národními výbory okresu  

  

2.  Rozpočet okresní organizace KSČ na rok 1979; stanovisko okresní kontrolní 
a revizní komise k rozpočtu 

  

3.  Informativní zpráva o průběhu zahájení zkušebního provozu                                   
a předpokladech úplného dokončení a zajištění pracovních sil                                 
pro panelárnu Přestanov 

  

4.  Stanovisko politicko-organizačního oddělení OV KSČ k žádosti k zavedení 
racionalizace principů mzdové soustavy v Severočeském podniku služeb 
mládeže v Ústí nad Labem od 1. 1. 1979 

  

5.  Politicko-organizační zabezpečení systému kontroly obsahu, úrovně                   
a účinnosti stranického vzdělávání v roce 1978/1979 

  

6.  Politicko-organizační zabezpečení přípravy výročních členských schůzí 
odborových úseků, výročních členských schůzí a konferencí a okresní 
všeodborové konference 

  

7.  Kádrové návrhy 
a) komplexní hodnocení pracovníků politicko-organizačního 

oddělení OV KSČ a zařazení do kádrových rezerv 
b) komplexní hodnocení nomenklaturních pracovníků politicko- 

organizačního oddělení  
c) návrh na stáž J. Zajíčka na OV KSČ 
d) schválení B. Sedláka vedoucím odboru sociálních věcí ONV 
e) komplexní hodnocení a návrh na odvolání A. Dolečkové z funkce 

tajemnice OV SSM a návrh na Jar. Beránkovou  
f) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ – M. Rybka, 

uvolnění z funkce ředitele Melioračního družstva Ústí nad 
Labem 

g) návrhy posluchačů stranických kursů v Krajské politické škole 
h) propůjčení státního vyznamenání MUDr. Jelínkovi 
i) návrhy na povolení obhajoby kandidátské disertační práce 
j) návrh do funkce informátorky OV KSČ Vl. Novotná  

  

8.  Organizační otázky 
a) seznam nomenklaturních pracovníků k zajištění ostrahy budovy 

OV KSČ 
b) stanovení závazných úkolů pro jednání členských schůzí 

základních organizací KSČ, vesnických a uličních organizací  
v roce 1979 

c) návrhy na zrušení členství, na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ 
d) návrhy přihlášek členů a kandidátů KSČ  

  

9.  Dopis ÚV KSČ ke vztahu Čína – Albánie   
10.  Informace o přípravě a průběhu Týdne přátelství Vladimirské oblasti                         

a Severočeského kraje 
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Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 8. 11. 1978 1978 A 181 
1.  Informace o úpravě maloobchodních cen alkoholických nápojů a některých 

typů osobních automobilů 
  

2.  Politicko-organizační zabezpečení úprav maloobchodních cen po stranické 
linii a po linii státních orgánů a národních výborů 

  

3.  Příprava výměny stranických legitimací v roce 1979 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 29. 11. 1978 1978 A 181 
1.  Zpráva o účinnosti opatření provedených hospodářským vedením                      

a stranickými organizacemi k zajištění těžby uhlí, odvozu zeminy a výrobě 
svítiplynu na koncernovém podniku Palivový kombinát Antonína 
Zápotockého a zabezpečení výroby a dodávky páry pro průmyslovou                 
a bytovou potřebu z Teplárny Trmice v zimním období 1978 – 1979 

  

2.  Zpráva o zabezpečení zásobování obyvatelstva potravinářským                            
a průmyslovým zbožím v závěru roku 1978 

  

3.  Zpráva o zabezpečení přezimování hospodářských zvířat na Státním statku 
Ústí nad Labem v zimním období 

  

4.  Kontrolní zpráva o zabezpečení závěrů pléna ÚV KSČ z 30. 6. 1978 ke 
„Zprávě o vývoji a některých zkušenostech z činnosti kádrových a 
personálních útvarů ve státních a hospodářských orgánech“ 

  

5.  Zpráva z kontroly přístupu komunistů a stranických organizací k realizaci 
politiky strany v systému přípravy mládeže pro dělnická povolání 

  

6.  Zpráva o výsledcích inventur v jednotkách Lidových milicí v okrese za rok 
1978 

  

7.  Zpráva o členských schůzích základních organizací v okrese v říjnu    
8.  Návrh na doplnění politicko-organizačních opatření přípravy plenárního 

zasedání OV KSČ 
  

9.  Politicko-organizační zabezpečení členských schůzí v základních 
organizacích KSČ na počátku roku 

  

10.  Politicko-organizační zabezpečení výročních členských schůzí a okresní 
konference Československého červeného kříže 

  

11.  Kádrové návrhy 
a) návrh nových členů Lidových milicí 
b) návrh na uvolnění V. Cmírala z funkce politického pracovníka        

OV KSČ 
c) návrh na stáž J. Sedlmajera na OV KSČ  
d) změna ve funkci vedoucího oddělení kádrové a personální práce 

v Uhlozbytu 
e) návrh na uvolnění z funkce náměstka pro kádrovou práci 

v Sigmě – R. Körber 
f) změna ve funkci vedoucího útvaru kádrové a personální práce v 

Závodech průmyslové automatizace 
g) návrh na kádrovou rezervu na ředitele závodu KOH–I–NOR Tisá               

J. Šťastný 
h) návrh na kádrovou rezervu obchodního náměstka SHR Uhlozbyt 

– ing. Sv. Havrlík 
i) změna ve funkci ředitele Stavební izolace 05 
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j) návrh do funkce vedoucího kádrového a personálního útvaru 
Okresní správy spojů - E. Dvořáková 

k) změna ve funkci výrobního náměstka ředitele podniku 
v Kovohutích Povrly 

l) návrh do funkce ředitele Panelárny Přestanov, n. p. Prefa –               
K. Pavlíček 

m) změna ve funkci vedoucího kádrového a personálního útvaru 
Mototechny 

n) změna ve funkci ředitele Okresního stavebního podniku Ústí nad 
Labem 

o) návrh na schválení Vl. Raichla do funkce ředitele Okresní správy 
spojů Ústí nad Labem 

p) návrhy na komplexní hodnocení nomenklaturních pracovníků 
OV KSČ z úseku průmyslu, zemědělství, ideologie a politicko- 
organizačního oddělení 

q) návrh na komplexní hodnocení J. Holuba, tajemníka OV 
Socialistické akademie  

r) návrh komplexního hodnocení technicko-administrativní 
pracovnice okresní kontrolní a revizní komise J. Caklové 

s) návrh na zařazení do kádrových rezerv - M. Valová 
t) návrhy na vyznamenání 
u) návrhy posluchačů stranických kursů 
v) návrhy na uchazeče ke studiu v zahraničí 
w) návrh k dlouhodobému pobytu v Angole a cesty do zahraničí 
x) doporučení na uvolnění z funkce politického pracovníka OV KSČ 

P. Abrta 
y) návrh do funkcí podnikových ředitelů podniku Domácí potřeby         

a Drogerie 
12.  Organizační otázky 

a) návrh přihlášek členů a kandidátů KSČ 
b) návrh na vydání přihlášek za kandidáty 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 13. 12. 1978 1978 A 182 
1.  Příprava plenárního zasedání OV KSČ – návrh zprávy a usnesení, návrh 

plánu práce OV KSČ na rok 1979, zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ 
  

2.  Zpráva o průběhu, kontrole a závěrech komplexního hodnocení v roce 1978   
3.  Návrh opatření OV KSČ k realizaci usnesení ÚV KSČ k výměně členských 

legitimací v roce 1979 v podmínkách okresní organizace v Ústí nad Labem; 
Politicko-organizační zabezpečení zpracování údajů o stavu členské 
základny za rok 1978; návrh na delegování instruktorů základních 
organizací KSČ 

  

4.  Obsahové zaměření masové politické práce a politické agitace na rok 1979 
v okrese Ústí nad Labem 

  

5.  Kontrolní zpráva o výsledcích socialistické soutěže v okrese Ústí nad Labem   
6.  Zpráva o průběhu členských a veřejných schůzí základních organizací KSČ 

v okrese za měsíc listopad 
  

7.  Návrh kalendářního a obsahového plánu Zpravodaje OV KSČ na 1. pololetí   
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8.  Politicko-organizační zabezpečení k provedení rozboru a zpracování návrhu 
systému kontroly přijatých opatření 

  

9.  Politicko-organizační zabezpečení výročních členských schůzí a konferencí 
SSM, výročních schůzí a okresní konference pionýrských pracovníků                       
a okresní konference SSM 

  

10.  Kádrové a organizační otázky 
a) návrh plánu práce komise zasloužilých členů strany při OV KSČ           

na rok 1979 
b) návrh plánu práce pléna ONV na rok 1979 a rady ONV                       

na 1. pololetí 1979 
c) návrh na obsazení závodů u příležitosti nástupu do čtvrtého roku 

6. pětiletky dne 2. 1. 1979 

  

11.  Kádrové otázky 
a) návrh na uvolnění politického pracovníka OV KSČ J. Salaka 
b) návrh na J. Königa do funkce ředitele Střední pedagogické školy 
c) změna ve funkci náměstka ředitele okresní pobočky Státní banky 

československé Ústí nad Labem 
d) změna ve funkci neuvolněného tajemníka MNV Brná 
e) návrhy na vyznamenání 
f) návrhy posluchačů stranických kursů 
g) návrh uchazečů na studium vysokých škol uměleckého směru 
h) návrh na předsedu 6. základní organizace KSČ ve Spolku pro 

chemickou a hutní výrobu  
i) návrh na cestu do zahraničí 
j) návrh na vyloučení z řad členů KSČ, návrh na zrušení členství              

a vyškrtnutí z řad kandidátů 
k) návrhy přihlášek členů a kandidátů KSČ  

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 27. 12. 1978 1978 A 182 
1.  Hodnocení průběhu oslav 61. výročí „VŘSR“ a Měsíce československo- 

sovětského přátelství 
  

2.  Zpráva o činnosti jednotek Lidových milicí v okrese za rok 1978 a návrh 
plánu hlavních úkolů a plánu hlavních opatření okresního štábu Lidových 
milicí na rok 1979 

  

3.  Politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ k plnění 
úkolů okresní odborové organizace při realizaci závěrů XV. sjezdu, 11. pléna 
ÚV KSČ a IV. plenárky Ústřední rady odborů; připravenost výročních 
členských schůzí a konferencí ROH v okrese 

  

4.  Zpráva o stavu připravenosti výročních členských schůzí a konferencí 
základních organizací ROH a VII. všeodborové konference 

  

5.  Kádrové otázky 
a) uvolnění odborné pracovnice OV KSČ I. Bergerové 
b) schválení stáže J. Tykala na OV KSČ 
c) návrh na zařazení do kádrových rezerv pro aparát OV KSČ 
d) změna ve funkci ředitele Sklo – Unionu – Labora 
e) změna ve funkci neuvolněné tajemnice MNV Habrovany 
f) udělení ocenění za rozvoj pracovní iniciativy na počest 30. výročí 
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„Vítězného února“ a ke Dni učitelů odbornému učilišti Pozemních 
staveb, J. Vaňkové a J. Krausové 

g) návrh na posluchače stranického kursu v Krajské politické škole 
h) návrh na projednání doporučení studia Internátní střední školy 

pro pracující v České Lípě 
i)  návrh na udělení medaile „Za obětavou práci pro socialismus“ – 

V. Fuxovi 
j) návrh na schválení služební cesty do zahraničí 
k) uvolnění J. Vogela z funkce vedoucího finančního odboru ONV 
l)  návrh k souhlasu k zajišťování úkolů k výměně členských 

legitimací dílčím organizacím KSČ na Pedagogické fakultě 
m) návrh na zrušení členství v KSČ, vyškrtnutí a vyloučení z řad 

kandidátů KSČ  
n) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
o) návrh na vydání přihlášky za kandidáta KSČ 

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 10. 1. 1979 1979 A 182 

1.  Návrh pracovních plánů na rok 1979 – Okresní odborové rady, 
OV Národní fronty, OV SSM, OV Svazu československo-sovětského 
přátelství, městského výboru KSČ a komisí OV KSČ 

  

2.  Rozbor stavu a kvalifikační úrovně kádrů mimostranické nomenklatury            
OV KSČ k 31. 12. 1978 

  

3.  Zpráva o podílu na tvorbě a využívání Zpravodaje v okresní stranické 
organizaci KSČ za 2. pol. 1978 

  

4.  Zpráva o vyřizování stížností a dopisů pracujících došlých na OV KSČ 
v průběhu roku 1978 

  

5.  Předběžné výsledky splnění plánu výroby v průmyslových a zemědělských 
podnicích v roce 1978 

  

6.  Informace o současném stavu a opatření v zimní kalamitě   
7.  Informativní zpráva o členských schůzích základních organizací KSČ okresu         

za měsíc prosinec 1978 
  

8.  Ideové zaměření oslav 31. výročí „Vítězství pracujícího lidu v únoru 1948”           
a politicko-organizační zabezpečení oslav 

  

9.  Kádrové otázky 
a) návrh kandidátky OV Svazu invalidů a návrh předsedy                       

do OV KSČ 
b) změna ve funkci ředitele závodu Benar Velké Březno 
c) návrh na propůjčení „Řádu práce“ z kvóty Ministerstva průmyslu 

ČSR 
d) návrh na vyslání MUDr. V. Dlouhého na 2 – 3 roky do Egypta 
e) návrh na stáž J. Peška na OV KSČ  

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 21. 1. 1979 1979 A 183 
1.  Kontrolní zpráva o plnění jmenovitých úkolů „Dokumentu o rozvoji                       

a výstavbě krajského města k 31. 12. 1978” a stav zabezpečování úkolů              
na rok 1979 a 1980 v komplexní bytové výstavbě 

  

2.  Projednání návrhu zprávy a usnesení pro plenární zasedání OV KSČ v únoru   
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1979 
3.  Návrhy plánů práce komisí OV KSČ   
4.  Kontrolní zpráva o zabezpečení přezimování hospodářských zvířat                       

na Státním statku Ústí nad Labem  
  

5.  Zpráva o úpravě vnitropodnikové organizace a řídící struktury Státního 
statku Ústí nad Labem 

  

6.  Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ za období od 6. 9. do 13. 12. 1978           
a kontrola plnění usnesení předsednictva OV KSČ z minulých čtvrtletí 

  

7.  Koncepce oslav 1. máje v okrese v roce 1979   
8.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ          

ke zkvalitňování členské základny OV KSČ v okresní organizaci na rok 1978; 
zhodnocení výsledků členských schůzí v základních organizacích KSČ na 
počátku roku 1979 

  

9.  Obsahové a organizační zaměření ekonomické propagandy a agitace 
v okrese Ústí nad Labem 

  

10.  Návrh na projednání stanovisek OV KSČ k činnosti základních organizací KSČ 
při přípravě výměny stranických legitimací v roce 1979 

  

11.  Kádrové otázky 
a) návrhy posluchačů stranických kursů 
b) návrh na projednání doporučení studia internátní střední školy 

pro pracující v České Lípě 
c) návrh na udělení pamětní medaile „30. výročí osvobození 

Československa Sovětskou armádou“ J. Plevovi 
d) potvrzení předsedkyně základní organizace KSČ Okresního ústavu 

sociální péče – B. Doubravová 
e) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ č. 7 ve Spolku 

pro chemickou a hutní výrobu  
f) návrh na zrušení Zemědělského nákupního a zásobovacího 

závodu a začlenění jeho činnosti do Krajské mechanizační dílny 
v Teplicích 

g) návrh na uvolnění L. Doležala z funkce ředitele Zemědělského             
nákupního a zásobovacího závodu a jeho jmenování výrobním 
náměstkem Státního statku Ústí nad Labem 

h) návrh do funkce náměstka pro kádrovou a personální práci              
M. Brože v n. p. Sigma 

i) návrh na zařazení pracovnic na úseku členské evidence 
j) uvolnění J. Plevy z funkce obchodního náměstka závodu Strojobal 
k) posílení zemědělského oddělení J. Plevou při výměně stranických 

legitimací na 1 rok 
l)  návrh kandidátky OV Československého červeného kříže, návrh 

na předsedu a tajemníka OV Československého červeného kříže 
m) návrh na schválení nových příslušníků Lidových milicí 
n) schválení PhDr. Z. Trösterové, CSc. do funkce vedoucí katedry 

cizích jazyků, RNDr. J. Procházku vedoucím katedry matematiky, 
B. Štěpána, CSc. vedoucím katedry zeměpisu pedagogické fakulty  

o) návrh na schválení cest do zahraničí 
p) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
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q) návrh na udělení medaile „Za obětavou práci pro socialismus“ při 
příležitosti 30. výročí socialistického zemědělství 

r) doporučení pracovníka OV KSČ J. Zajíčka, absolventa kursu 
Krajské politické školy, na KV KSČ 
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 7. 2. 1979 1979 A 183 
1.  Zhodnocení plnění celookresního socialistického závazku a výsledků 

socialistické soutěže národních výborů a organizací Národní fronty 
uzavřeného na počest 30. výročí „Vítězného února“ a 61. výročí „VŘSR“ 

  

2.  Rozbor hlavních poznatků a vyřizování stížností a dopisů pracujících došlých 
na Okresní správu SNB, okresní soud, okresní prokuraturu, Okresní 
odborovou radu, ONV v roce 1978; zhodnocení vyřizování stížností a dopisů 
došlých redakci Sever v roce 1978 

  

3.  Zpráva o realizaci plnění usnesení ÚV KSČ k dalšímu zkvalitňování členské 
základny v okrese 

  

4.  Rozbor hospodaření okresní organizace KSČ za rok 1978, rozpočet fondu 
kulturních a sociálních potřeb na rok 1979 a návrh rozpočtu základních 
organizací, celozávodního výboru a městského výboru KSČ na rok 1979; 
stanovisko okresní kontrolní a revizní komise k rozboru hospodaření OV 
KSČ za rok 1978 

  

5.  Naplňování usnesení k úpravě pracovní doby   
6.  Politicko-organizační zabezpečení nového orgánu Okresní odborové rady; 

politicko-organizační zabezpečení okresní všeodborové konference 19. 5. 
1979, návrh rozpisu počtu delegátů s hlasem rozhodujícím  

  

7.  Stav v přípravě konference SSM   
8.  Zpráva o průběhu konání členských schůzí v uličních organizacích KSČ 

okresu za měsíc leden 1979 
  

9.  Zpráva o činnosti komise zasloužilých členů strany při OV KSČ za rok 1978   
10.  Politicko-organizační zabezpečení Letní mírové slavnosti v Dubičkách    
11.  Politicko-organizační zabezpečení sdruženého socialistického závazku 

uzavřeného na počest 31. výročí „Vítězného února“ a 35. výročí 
Slovenského národního povstání 

  

12.  Politicko-organizační zabezpečení oslav Mezinárodního dne žen                             
a přijetí žen předsedou ONV u příležitosti oslav Mezinárodního dne žen                 
v roce 1979 

  

13.  Kádrové otázky 
a) návrhy žen do delegace okresu při příležitosti přijetí nejlepších 

pracovnic a funkcionářek u prezidenta republiky, předsedy vlády 
ČSR a předsedy KNV při příležitosti Mezinárodního dne žen 

b) návrhy na udělení vyznamenání a medailí 
c) návrhy na zařazení do kádrových rezerv pro aparát OV KSČ  
d) návrh do funkce administrativní pracovnice Domu politické 

výchovy OV KSČ – A. Slivková 
e) návrh na předsedu základní organizace KSČ KNV č. 3  
f) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ ze dne                             

24. 1. 1979 ve věci udělení medaile Šimákovi; návrhy na udělení 
medailí „Za obětavou práci pro socialismus“ 

  



[46] 

 

g) návrh na schválení cest do zahraničí 
h) návrhy na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ 
i)  projednání přihlášek kandidátů do KSČ 
j) informace o plnění plánu v průmyslu za leden 

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 14. 2. 1979 1979 A 183 

1.  Návrhy stanovisek OV KSČ oddělení průmyslu, zemědělského                               
a ideologického k práci vesnické organizace KSČ Božtěšice, Brná, Dolní 
Zálezly a základní organizace KSČ Státního statku, závodu Petrovice, 
Krajského plemenářského podniku a závodu Severočeské vodovody             
a kanalizace 

  

2.  Zpráva o plnění usnesení XI. pléna ÚV KSČ a okresní stranické konference 
v odborové činnosti 

  

3.  Kádrové otázky 
a) doporučení politického pracovníka OV KSČ do politicko- 

organizačního oddělení - M. Koleň 
b) jmenování K. Holana vedoucím katedry tělesné výchovy              

na Pedagogické fakultě 
c) návrh na medaili při příležitosti 30. výročí socialistického 

zemědělství – L. Vondráček  
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 21. 2. 1979 1979 A 183 
1.  Hodnocení  „Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti” za rok 1978             

a plán na rok 1979 
  

2.  Návrh stanovisek k činnosti základních organizací KSČ a práci výborů 
základních organizací KSČ na úseku školství a městského výboru KSČ 

  

3.  Kontrolní zpráva o zahájení a průběhu stranického vzdělávání okresu v 
roce 1978/1979 

  

4.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ v Ústí nad Labem za období  
od 13. 12. 1978 do 7. 2. 1979 

  

5.  Rozbor výsledků plnění hospodářských plánů průmyslových závodů za rok 
1978 

  

6.  Návrh na koncentraci investorské činnosti národních výborů  
na úseku bytové výstavby, na zpřesnění dělby odpovědnosti za výkon 
investorských funkcí a zavedení účinnější koordinace podmiňujících investic 
a potřebami komplexní bytové výstavby 

  

7.  Politicko-organizační zabezpečení propagandistického zabezpečení výměny 
členských legitimací 

  

8.  Politicko-organizační zabezpečení 14. pléna ONV v březnu 1979   
9.  Politicko-organizační zabezpečení 15. pléna ONV v dubnu 1979   

10.  Kádrové otázky 
a) návrh na posluchače kursu pro SSM v Krajské politické škole 
b) návrh na přijetí žen u předsedy ONV při příležitosti 

Mezinárodního dne žen 
c) návrh na revokaci usnesení ze dne 7. 2. 1979 - A. Slivková v Domě 

politické výchovy  
d) schválení Petráčka do funkce ekonomického náměstka 
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podnikového ředitelství Drogerie 
e) schválení M. Štvána do funkce předsedy stranické skupiny 

Okresního výboru odborových svazů školství a vědy 
f) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ č. 8                             

v Severočeských tukových závodech 
g) návrh na stáž ing. Chuchůta na OV KSČ 
h) návrh na schválení cest do zahraničí 
i)  návrh na vyloučení z řad členů, kandidátů a na vyškrtnutí z řad 

kandidátů KSČ 
j) projednání přihlášek do KSČ 

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 7. 3. 1979 1979 A 184 

1.  Politicko-organizační zabezpečení jarních prací na Státním statku                   
Ústí nad Labem 

  

2.  Rozbor kvalifikační struktury politických pracovníků OV KSČ k 31. 12. 1978   
3.  Návrh stanovisek k činnosti výboru a základních organizací KSČ na úseku 

průmyslu, společenských organizací, školství a zemědělství 
  

4.  Kontrolní zpráva o realizaci plánů růstu a zkvalitňování členské základny          
ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, stav přípravy k výměně členských 
legitimací 

  

5.  Kontrolní zpráva o plnění usnesení pléna ÚV KSČ k  „Jednotnému systému 
branné výchovy obyvatelstva” 

  

6.  Zajištění oslav Mezinárodního roku dítěte a 30. výročí založení pionýrské 
organizace v okrese 

  

7.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ 
k zemědělství a kontrola plnění úkolů v přípravě a průběhu výměny 
členských legitimací 

  

8.  Kádrové otázky 
a) návrh na posluchače kursů v Krajské politické škole 
b) návrhy na vyznamenání 
c) zařazení  Vl. Zdenka aj. do kádrových rezerv aparátu OV KSČ 
d) návrh na zrušení základní organizace KSČ Městského stavebního 

podniku a její začlenění do základní organizace KSČ Okresního 
stavebního podniku 

e) návrh na zrušení základní organizace KSČ zemědělských 
výrobních jednotek v Libouchci, Slavošově, Velkém Chvojně, 
Chuderově, Všebořicích, Malečově, Velkém Březně, Předlicích, 
Chlumci a Dubicích k 10. 3. 1979; návrh na ustavení základní 
organizace KSČ v Libouchci, Slavošově, Všebořicích, Malečově             
a Chlumci 

f) schválení J. Šafra do funkce místopředsedy výboru lidové 
kontroly ONV Ústí nad Labem 

g) jmenování J. Raudenského vedoucím katedry pedagogiky                    
a psychologie na Pedagogické fakultě 

h) návrh na schválení cest do zahraničí 
i)  návrh na zrušení členství a vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ 
j) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
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Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 14. 3. 1979 1979 A 184 
1.  Návrh stanovisek OV KSČ k práci výborů a základních organizací KSČ 

oddělení průmyslu, ideologie, zemědělství městského výboru KSČ 
  

2.  Zpráva o plnění státního plánu a vyhodnocení celookresního socialistického 
závazku za rok 1978  

  

3.  Vyhodnocení závodů za hospodářské výsledky roku 1978 a návrhy na „Štíty 
6. pětiletky” pro kolektivy, jednotlivce a za obětavou práci při likvidaci 
havárií v měsíci lednu a únoru 1979 

  

4.  Kádrová a sociální struktura nomenklaturních funkcí při OV KSČ v orgánech 
a organizacích ROH 

  

5.  Návrh Z. Bárty do funkce náčelníka obvodního oddělení VB Chabařovice  
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 21. 3. 1979 1979 A 184 
1.  Zpráva o poznatcích a zkušenostech z uplatňování komplexního 

experimentu řízení kvality a efektivnosti výroby v Sigmě Ústí nad Labem 
  

2.  Návrh stanovisek OV KSČ k činnosti výborů a základních organizací KSČ 
oddělení průmyslu, zemědělství, ideologie, městského výboru KSČ                        
a provozního oddílu ČSD 

  

3.  Kontrolní zpráva o zabezpečování Panelárny Přestanov a o plnění úkolů 
stanovené záběhové křivky výroby 

  

4.  Naplnění usnesení vlády ČSR č. 22 z 24. 1. 1979 o úpravě pracovní doby                 
na úseku obchodu, služeb, dopravy, jeslí a mateřských školek 

  

5.  Souhrnná zpráva o průběhu a konání členských schůzí v okrese na počátku 
roku 1979 v základních organizacích KSČ  

  

6.  Kontrolní zpráva o stavu realizace opatření předsednictva OV KSČ 
k zabezpečení usnesení pléna ÚV KSČ ze dne 30. 6. 1978 ke kádrovým 
útvarům 

  

7.  Kontrolní zpráva o odběru a využití stranického tisku v okrese, práce 
tiskových komisí a tiskových důvěrníků, výsledky soutěže v odběru tisku 

  

8.  Hodnocení oslav 31. výročí „Vítězného února“ a 50. výročí V. sjezdu KSČ           
v Ústí nad Labem 

  

9.  Návrh harmonogramu pohovorů v základních organizacích KSČ a termíny 
odevzdání výsledků pohovorů na OV KSČ 

  

10.  Kádrové otázky 
a) návrhy na udělení medailí 
b) návrh na posluchače kursu v Krajské politické škole 
c) návrh na složení okresních orgánů SSM a Pionýrské organizace 

SSM po okresní konferenci SSM 7. 4. ; návrhy do funkcí tajemníků 
OV SSM; komplexní politicko-pracovní hodnocení tajemníků OV 
SSM; návrh na předsedu OV SSM 

d) doporučení L. Hrňové ke studiu na fakultě žurnalistiky Univerzity 
Karlovy v Praze 

e) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ ve Státní 
inspekci zemědělských výrobků od 1. 4. 1979 

f) změna ve funkci předsedy vesnické organizace KSČ Chlumec 
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g) návrh na schválení cest do zahraničí 
h) návrh na přihlášky za kandidáty a členy KSČ 
i) revokace usnesení ze dne 7. 3. 1979 k návrhu na udělení státního 

vyznamenání J. Harsányimu (ústně) 
 

Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 28. 3. 1979 1979 A 185 
1.  Návrh stanovisek OV KSČ k práci výborů a základních organizací KSČ 

oddělení průmyslu, ideologie, zemědělství  a městského výboru KSČ 
  

2.  Kádrové otázky: 
a) návrh na udělení medaile „Za obětavou práci pro socialismus“ 
b) žádost o výmaz stranického trestu Vavřicha, podnikového 

ředitele Sigmy (ústně)  
c) doplnění návrhů na udělení „Štítů 6. pětiletky“ 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 4. 4. 1979 1979 A 185 
1.  Zpráva o výsledcích ve zkvalitňování členské základny v okresní organizaci 

za rok 1978; návrh usnesení 7. plenárního zasedání OV KSČ 28. 4. 1979 
  

2.  Zpráva o situaci a předpokladech řešení výpadku produkce v průmyslových 
závodech okresu 

  

3.  Návrh stanovisek OV KSČ k činnosti výborů a základních organizací KSČ               
na úseku průmyslu, zemědělství, školství, politicko-organizačním oddělení, 
úseku vedoucího tajemníka, provozního oddílu ČSD 

  

4.  Kontrolní zpráva o stavu v přípravě výměny členských legitimací v základní 
organizaci KSČ ONV 

  

5.  Zpráva o přijímání kandidátů za 1. čtvrtletí 1979   
6.  Přehled o odběru příspěvkových známek za 1. čtvrtletí    
7.  Kádrové otázky: 

a) návrh do funkcí vedoucích stranických skupin OV Českého svazu 
žen a OV SSM 

b) návrh na posluchače stranického kursu v Krajské politické škole 
c) návrh na zrušení základní organizace KSČ Zemědělského                        

nákupního a zásobovacího závodu 
d) návrh na udělení souhlasu k zahájení habilitačního řízení –                

PhDr. J. Tůma, CSc.  
e) návrh na souhlas se zařazením do vědecké přípravy v oboru 

společenských věd 
f) návrh na schválení cest do zahraničí 
g) návrhy přihlášek členů a kandidátů KSČ  

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 11. 4. 1979 1979 A 185 
1.  Návrhy stanovisek OV KSČ k činnosti výborů a základních organizací KSČ            

na úseku průmyslu, zemědělství, městského výboru KSČ a ideologie 
  

2.  Politicko-organizační zabezpečení oslav 34. výročí osvobození Sovětskou 
armádou ve dnech 4. a 9. 5. 1979 

  

3.  Rozbor odvolací činnosti a řešení členských otázek v okresní organizaci KSČ 
za rok 1978 

  

4.  Kádrové otázky   
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a) jmenování B. Havlínové vedoucí studijního oddělení Pedagogické 
fakulty Ústí nad Labem 

b) jmenování E. Hemrové ředitelkou Domova mládeže při zdravotní 
škole 

c) návrh na posluchače stranického kursu v Krajské politické škole 
d) doporučení M. Jelena do funkce politického pracovníka OV KSČ 

na ideologické oddělení 
e) návrh do funkce vedoucího oddělení pro kádrovou a personální 

práci Krajské správy Českého statitstického úřadu 
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 18. 4. 1979 1979 A 185 
1.  Plnění úkolů státního plánu za 1. čtvrtletí a zabezpečení státního plánu              

v roce 1979; opatření celozávodního výboru, základní organizace KSČ                  
a vedení podniku Severočeské tukové závody n. p. k zabezpečení úkolů 

  

2.  Návrh stanovisek OV KSČ k činnosti výborů a základních organizací KSČ – 
oddělení průmyslu, zemědělství a ideologie 

  

3.  Souhrnná informace o konání členských schůzí v základních organizacích 
KSČ okresu za měsíc březen 1979 

  

4.  Politicko-ideové a organizační zabezpečení oslav 35. výročí Slovenského 
národního povstání v okrese 

  

5.  Kádrové otázky 
a) návrh na složení předsednictva Okresní odborové rady,                       

na tajemníka, vedoucího stranické skupiny a členy stranické 
skupiny pléna Okresní odborové rady a návrh kádrového                          
a sociálního složení pléna Okresní odborové rady 

b) návrh na projednání doporučení studia vysokých škol 
pedagogického směru při zaměstnání  

c) jmenování RNDr. V. Novobilského vedoucím katedry chemie                  
a PhDr. M. Rackovou, CSc. vedoucí katedry českého jazyka                   
na Pedagogické fakultě 

d) návrh na úpravu platu J. Průši lektora Domu politické výchovy 
e) návrh na schválení cest do zahraničí 
f) návrhy přihlášek členů a kandidátů KSČ 

 

  

Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 25. 4. 1979 1979 A 186 
1.  Návrhy stanovisek OV KSČ k činnosti výborů a základních organizací KSČ                            

na úseku průmyslu, zemědělství, ideologie, městského výboru KSČ                         
a provozního oddílu ČSD 

  

2.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ za období 14. 2. – 11. 4.    
3.  Návrh postupu na projednání podílu členů a kandidátů OV KSČ a členů 

okresní kontrolní a revizní komise na realizaci politiky strany ve volených 
orgánech v okrese 

  

4.  Politicko-organizační zabezpečení předsednictva OV KSČ k aktivní účasti                
a pomoci OV KSČ, městského výboru KSČ, celozávodního výboru a místního 
výboru KSČ okresní organizaci v obsahové a metodické pomoci v přípravě 
„výměny členských legitimací“ 

  

5.  Politicko-organizační zabezpečení slavnostního vyřazení absolventů                           
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3. ročníku Večerní university marxismu-leninismu 1979 
6.  Informace o přípravě oslav 1. máje 1979   
7.  Kádrové otázky 

a) návrh na složení komisí pro závěrečné zkoušky 3. ročníku Večerní 
university marxismu-leninismu 1979/1980 

b) návrh na zařazení do kádrových rezerv na funkci ředitele 
Rozvodného závodu Severočeských elektráren Ústí nad Labem 

c) návrh na posluchače kursu v Krajské politické škole 
d) návrh do funkce předsedy základní organizace KSČ č. 14 ve Spolku 

pro chemickou a hutní výrobu – ing. T. Cigánek 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 2. 5. 1979 1979 A 186 
1.  Politicko-organizační zabezpečení zajištění úkolů státního plánu v těžbě uhlí 

a zeminy v roce 1979 v Palivovém kombinátu Antonína Zápotockého 
  

2.  Zabezpečení 2. etapy jarních prací – senoseče na Státním statku                          
Ústí nad Labem 

  

3.  Návrh stanovisek OV KSČ k činnosti výborů a základních organizací KSČ                     
na úseku průmyslu a zemědělství 

  

4.  Kontrola plnění usnesení předsednictva OV KSČ za období                                             
od 10. 1.  do 21. 3. 1979 

  

5.  Kontrolní zpráva o stavu v přípravě výměny stranických legitimací 
v základních organizacích a uličních organizacích KSČ řízených městským 
výborem KSČ 

  

6.  Návrh na politicko-organizační zabezpečení přípravy plenárního zasedání 
OV KSČ k „Plnění závěrů pléna ÚV, KV a OV KSČ z roku 1977                                    
ke stavebnictví“ 

  

7.  Návrh kalendářního a obsahového plánu Zpravodaje OV KSČ na 2. pololetí 
1979 

  

8.  Kádrové otázky 
a) návrh do funkce vedoucího advokátní poradny -  J. Thonat 
b) návrh na uvolnění H. Knotkové z funkce předsedy základní 

organizace KSČ mateřských škol 
c) návrh na udělení medaile 
d) návrh na posluchače stranického kursu v Krajské politické škole 
e) návrh na doporučení R. Bedenka k dennímu studio na vysoké škole 

pedagogického směru 
f) návrh na projednání doporučení studia vysokých škol 

pedagogického směru při zaměstnání  
g) návrh na zrušení členství v KSČ, vyloučení z řad kandidátů a návrh      

na vyškrtnutí kandidátů 
h) návrhy přihlášek členů a kandidátů KSČ 

 

  

Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 5. 5. 1979 1979 A 186 
1.  Návrh stanovisek OV KSČ k činnosti výboru a základní organizace KSČ                 

na úseku průmyslu 
  

2.  Kádrové otázky 
a) návrh na posluchače do kursu Krajské politické školy 
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b) návrh na J. Kouta k posílení městského výboru KSČ při výměně 
stranických průkazů 

c) návrh na M. Bulantovou na brigádu na úseku členské evidence              
OV KSČ - výměna 
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 16. 5. 1979 1979 A 186 
1.  Zpráva o plnění státního plánu v živočišné výrobě za leden až duben                  

na Státním statku Ústí nad Labem 
  

2.  Kontrolní zpráva o stavu dokončení výstavby zabezpečování pracovníků  
pro zajištění výrobních úkolů na panelárně Přestanov 

  

3.  Kontrolní zpráva o stavu a přípravě k provedení výměny členských 
legitimací v základních organizacích KSČ řízených stranickým výborem při 
provozním oddílu ČSD 

  

4.  Informace k výměně členských legitimací v základní organizaci KSČ č. 5 
Severočeské tukové závody a základní organizaci KSČ Důl 5. květen 

  

5.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení konzultací a kontroly 
připravenosti vytypovaných základních organizací KSČ k 2. etapě výměny 
členských legitimací 

  

6.  Zpráva o průběhu členských schůzí v základních organizacích KSČ okresu                      
za měsíc duben  

  

7.  Informace o politické situaci v okrese Ústí nad Labem v měsíci dubnu 1979   
8.  Informace o plnění státního plánu za první 4 měsíce roku 1979 

v průmyslových závodech okresu 
  

9.  Kádrové otázky 
a) návrh na schválení nových příslušníků Lidových milicí 
b) návrh na projednání doporučení studia vysokých škol 

pedagogického směru 
c) návrh na udělení medaile „Za obětavou práci pro socialismus“ –       

J. Kohout 
d) schválení J. Morce do funkce vedoucího finančního odboru ONV 

Ústí nad Labem 
e) návrh na udělení souhlasu k zahájení externí aspirantury v oboru 

společenských věd pracovníků pedagogické fakulty, návrh na 
udělení souhlasu J. Cihlářovi  

f) k obhajobě kandidátské disertační práce v oboru společenských 
věd 

g) návrh na schválení cest do zahraničí 
h) návrhy přihlášek členů a kandidátů KSČ 
i) návrhy na vyloučení z KSČ 
j) návrh na informátorku OV KSČ - Doležalová  

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 30. 5. 1979 1979 A 187 
1.  Návrh zprávy o plnění závěrů ÚV KSČ z října 1975, XV. sjezdu KSČ, 

plenárních zasedání KV a OV KSČ – další úkoly zemědělství v okrese 
  

2.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ za období od 11. 4. do 5. 5. 1979   
3.  Zhodnocení májových oslav v okrese   
4.  Kontrolní zpráva o zabezpečení dokumentu ÚV KSČ k výměně legitimací   
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v podmínkách celozávodního výboru KSČ Palivového kombinátu Antonína 
Zápotockého  

5.  Zpráva z kontroly plnění usnesení 11. zasedání ÚV KSČ   
6.  Zpráva o výsledcích boje s obecnou kriminalitou v krajském městě                       

Ústí nad Labem 
  

7.  Zpráva o postupu přípravy výměny členských legitimací v okrese   
8.  Informace z jednání porady na KV KSČ   
9.  Zpráva o výsledcích návštěvy delegace OV KSČ v družebním                                  

Karl-Marx-Stadtu na městském výboru komunistické strany 
  

10.  Návrh delegování členů předsednictva OV KSČ a tajemníků OV KSČ                       
na jednání městského výboru, místního výboru a celozávodního výboru 
v souvislosti s připraveností červnových členských schůzí v základních 
organizacích 

  

11.  Návrh plánu práce plenárních zasedání a rady ONV na 2. pololetí 1979   
12.  Návrh na složení skupiny pracovníků na vypisování členských legitimací                           

při výměně 
  

13.  Kádrové otázky 
a) změna ve funkci náčelníka oddělení vyšetřování VB Okresní 

správy SNB v Ústí nad Labem 
b) návrh na schválení por. M. Císaře do kádrových rezerv OV KSČ 

pro funkci náčelníka na odboru VB okresní správy SNB Ústí nad 
Labem 

c) návrh na uvolnění B. Mottla z funkce předsedy vesnické 
organizace KSČ Roudníky 

d) návrh na nového předsedu základní organizace v OV SSM -                    
Z. Michalec 

e) návrh na zástupce OV KSČ pro uliční organizaci v Povrlech 
f) stáž J. Koželuhové na OV KSČ  
g) návrh na úpravu platu J. Nekovářové, administrativní pracovnice 

OV KSČ 
h) návrh ke studiu vysoké školy pedagogického směru uchazeče 

z praxe 
i) návrh na posluchače do stranických kursů 
j) návrhy na udělení vyznamenání a medailí 
k) návrh na schválení cest do zahraničí 
l) návrhy přihlášek členů a kandidátů KSČ 
m) návrh na zrušení členství v KSČ 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 13. 6. 1979 1979 A 187 
1.  Kontrola plnění připravenosti výměny členských legitimací; konání členské 

schůze v červnu v 1. základní organizaci KSČ ve Spolku pro chemickou                  
a hutní výrobu  

  

2.  Kontrolní zpráva o zajištění a plnění Dokumentu přestavby krajského města 
Ústí nad Labem 

  

3.  Dislokace učitelů škol I. cyklu pro rok 1978/1979   
4.  Návrh plánu práce předsednictva OV KSČ na 2. pololetí 1979   
5.  Návrh plánu práce OV SSM na 2. pololetí 1979   
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6.  Kontrolní zpráva o zabezpečení dokumentu ÚV KSČ k výměně členských 
legitimací v působnosti celozávodního výboru KSČ Palivového kombinátu 
Antonína Zápotockého 

  

7.  Kontrolní zpráva o stavu kádrových rezerv pro aparát OV KSČ                                   
a mimostranickou nomenklaturu 

  

8.  Rozbor stavu a kvalifikační úrovně kádrů mimostranické nomenklatury               
OV KSČ k 30. 4. 1979 

  

9.  Informativní zpráva o zabezpečení úkolů při vypisování nových členských 
legitimací 

  

10.  Zpráva o průběhu členských schůzí základních organizací za květen   
11.  Informace o průběhu členských schůzí a politické situaci v okrese                       

Ústí nad Labem v měsíci květnu 1979 
  

12.  Předběžné výsledky plnění plánu za měsíc květen 1979 v průmyslových 
podnicích a závodech okresu 

  

13.  Informace o průběhu senoseče v okrese   
14.  Kádrové otázky 

a) doporučení nových politických pracovníků do politicko- 
organizačního oddělení OV KSČ 

b) změna ve funkci ředitele závodu Brnosmalt Telnice 
c) schválení J. Šacha ředitelem Dolu 5. květen 
d) návrh na schválení obhajoby kandidátské disertační práce – 

MUDr. M. Fejfuša 
e) návrh na povolení obhajoby kandidátské práce MUDr. K. Landy 
f) návrh na ustavení lektorské skupiny branné politiky 
g) mimořádná dovolená K. Ondřejkovi, politickému pracovníku                 

OV KSČ 
h) návrh na prodloužení stáže J. Peška na OV KSČ 
i)  návrhy na vyznamenání a medaile 
j) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
k) návrh na zrušení členství v KSČ a vyškrtnutí z řad kandidátů 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 27. 6. 1979 1979 A 187 
1.  Zpráva o zabezpečení žňových prací na Státním statku Ústí nad Labem   
2.  Kontrolní zpráva o stavu realizace opatření předsednictva OV KSČ                  

k zabezpečení usnesení pléna ÚV KSČ z 30. 6. 1978 ke kádrovým útvarům 
  

3.  Zpráva o realizaci opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných 
revizí ochrany stranických budov a dokumentů OV KSČ z 23. 3. 1978 

  

4.  Návrhy plánů práce Okresní odborové rady, OV Národní fronty                       
na 2. pololetí  

  

5.  Návrhy plánů komisí na 2. pololetí 1979   
6.  Zpráva o připravenosti na výměnu členských legitimací v základních 

organizacích KSČ nad 70 členů 
  

7.  Zpráva o stavu a postupu výměny členských legitimací v okrese   
8.  Návrh postupu integrace obcí a národních výborů v okrese                              

Ústí nad Labem do roku 1980 
  

9.  Zpráva o zabezpečení Letní mírové slavnosti 1979 v Dubičkách    
10.  Kádrové otázky   
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a) návrh na přijetí M. Valové na OV KSČ 
b) návrh na stáž B. Fajtové na OV KSČ 
c) návrh na přijetí J. Imrové do Domu politické výchovy 
d) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ Opravářského 

družstva Státního statku Chuderov 
e) změna ve funkci vedoucího katedry matematiky                               

na Pedagogické fakultě 
f) návrh na povolení studia externí aspirantury v NDR                           

D. Müllerové, odborné asistentce katedry cizích jazyků                    
na Pedagogické fakultě Ústí nad Labem 

g) návrhy posluchačů stranických kursů 
h) návrhy na schválení cesty do zahraničí - MUDr. Bechyňský,               

Fr. Uhlíř 
i)  návrhy na zrušení členství v KSČ, vyloučení z řad kandidátů, 

vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ 
j) návrhy přihlášek členů a kandidátů KSČ  

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 11. 7. 1979 1979 A 188 

1.  Kontrolní zpráva o výsledcích průzkumu při dodržování usnesení vlády ČSR 
č. 22/79 o rozvržení pracovní doby a na to navazující opatření v obchodě, 
službách a dopravě 

  

2.  Kontrolní zpráva o průběhu a výsledcích dosažených ve výměně členských 
legitimací ve 2. etapě; zpráva o průběhu členských schůzí v základních 
organizacích KSČ okresu za měsíc červen 1979 

  

3.  Kontrolní zpráva o plnění plánu odběru Rudého práva, Života strany                     
a dalších titulů stranického tisku v okrese 

  

4.  Kontrolní zpráva o výsledcích ve zkvalitňování členské základny                             
a disciplinární činnost v základních organizacích KSČ za 1. pololetí 1979 

  

5.  Návrh plánu práce komise masově politické práce OV KSČ na 2. pololetí 
1979 

  

6.  Zpráva o vyřizování stížností a dopisů pracujících došlých na OV KSČ                     
za 1. pololetí 1979 

  

7.  Informace o politické situaci v okrese v červnu   
8.  Politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ v říjnu 1979   
9.  Náměty úkolů doporučených předsednictvem OV KSČ nomenklaturním 

pracovníkům OV KSČ v souvislosti s výměnou členských legitimací 
  

10.  Kádrové otázky 
a) návrh na přijetí J. Krausové do funkce administrativní pracovnice 

OV KSČ 
b) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ                              

ze dne 2. 5. 1979 
c) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ                              

ze dne 19. 4. 1978 
d) schválení K. Tesaře vedoucím stranické skupiny OV KSČ Svazarmu 
e) návrh do funkce náměstka kádrové práce v Palivovém kombinátu 

Antonína Zápotockého – M. Patočka 
f) nedoporučení J. Horákové ke studiu při zaměstnání na filosofické 
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fakultě UK v Praze 
g) návrh na posluchače kursu v Krajské politické škole 
h) návrh na zařazení do vědecké přípravy RNDr. Fr. Veverky 
i) návrhy na vyznamenání 
j) návrh přihlášek členů a kandidátů KSČ 
k) návrh na zrušení členství a vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ 

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 25. 7. 1979 1979 A 188 

1.  Kontrolní zpráva o plnění v těžbě uhlí a skrývky v Palivovém kombinátu 
Antonína Zápotockého za 1. pololetí a předpoklady splnění ve 2. pololetí 
1979 

  

2.  Zpráva o plnění plánu za 1. pololetí 1979 ve Spolku pro chemickou a hutní 
výrobu  

  

3.  Zpráva o průběhu stranického vzdělávání v roce 1979 v okrese; plán práce 
Domu politické výchovy OV KSČ 

  

4.  Rozbor stížností, dopisů a námětů pracujících za 1. pololetí došlých na ONV, 
OS SNB, Okresní soud, Okresní prokuraturu, Okresní odborovou radu                        
a redakci Sever 

  

5.  Rozbor hospodaření okresní organizace KSČ za 1. pololetí 1979; stanovisko 
okresní kontrolní a revizní komise k rozboru 

  

6.  Informativní zpráva o činnosti jednotek Lidových milicí v okrese                           
za 1. pololetí 1979 

  

7.  Zpráva o podílu na tvorbě a využívání Zpravodaje v okresní organizaci                         
OV KSČ za1. pololetí 

  

8.  Návrh na obsazení vedoucích kursů v Okresní politické škole   
9.  Politicko-organizační zabezpečení ideologické konference KSČ                             

dne 16. 10. 1979 
  

10.  Stanovisko k zavedení racionalizace principů mzdové soustavy v kulturně- 
výchovných zařízeních okresu Ústí nad Labem 

  

11.  Kádrové otázky 
a) návrh na přeřazení M. Dubinčáka do funkce svodního pracovníka 

zemědělského oddělení  
b) návrh na úpravu platu J. Závorky pracovníka zemědělského 

oddělení OV KSČ od 1. 7. 1979 
c) návrh na stáž Patery v Domě politické výchovy OV KSČ 
d) revokace usnesení předsednictva OV KSČ ze dne 14. 6. 1979  
e) kurs ÚV KSČ pro funkcionářky Českého svazu žen 
f) návrh na doporučení F. Pospíšila a I. Okrouhlicové k dennímu 

studiu vysoké školy 
g) návrh na doplnění lektorského sboru OV KSČ 
h) návrh na posluchače do stranických kursů 
i) návrh na povolení studia externí aspirantury ing. Pecky                          

na agronomické fakultě v Praze 
j)  návrhy přihlášky členů a kandidátů KSČ 
k) návrhy na zrušení členství, vyloučení z řad kandidátů KSČ                             

a vyškrtnutí z řad kandidátů  
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 8. 8. 1979 1979 A 188 
1.  Kontrolní zpráva o plnění opatření spojených s přípravou a realizací 

výstavby rodinných domků netradičními formami podle schváleného 
harmonogramu z dubna 1979 k 30. 6. 1979 

  

2.  Rozbor stavu a kvalifikační úrovně kádrů mimostranické nomenklatury                                      
OV KSČ k 30. 6. 1979 z oblasti národních výborů a ROH 

  

3.  Kontrola plnění usnesení předsednictva OV KSČ od 14. 4. – 11. 7.    
4.  Návrh integrace obcí a národních výborů v okrese   
5.  Zpráva o průběhu členských schůzí v základních organizacích KSČ 

okresu za měsíc červenec 
  

6.  Zpráva o politické situaci v okrese za červenec   
7.  Zpráva o plnění plánu průmyslových podniků a závodů okresu                     

Ústí nad Labem 
  

8.  Politicko-organizační zabezpečení oslav 62. výročí „VŘSR“ a Měsíce 
československo-sovětského přátelství 

  

9.  Stanovisko k zavedení racionalizace principů mzdové soustavy v kulturně- 
výchovných zařízeních v okrese Ústí nad Labem 

  

10.  Politicko-organizační zabezpečení klidu a pořádku v srpnových dnech   
11.  Kádrové otázky 

a) doporučení do funkce politických pracovníků na oddělení stranické 
práce v průmyslu 

b) změna ve funkci ředitele Rozvodných energetických závodů                  
Ústí nad Labem 

c) změna ve funkci vedoucího kádrové a personální práce závodu 
ČSAD 401 Ústí nad Labem 

d) návrh na J. Coradiniho do funkce vedoucího kádrového                                
a personálního útvaru České státní spořitelny, krajské pobočky 

e) návrh na schválení nových příslušníků Lidových milicí 
f) návrh na státní vyznamenání  
g) návrh na udělení Národní ceny ČSR pro smíšený sbor Pedagogické 

fakulty a KV SSM v Ústí nad Labem 
h) návrh na doporučení Dvořáka k dennímu studiu na vysoké škole 

pedagogického směru 
i) návrhy posluchačů stranických kursů 
j) schválení studijního pobytu v Itálii - MUDr. H. Duchková, CSc.  
k) návrh na vyslání L. Vlasa na Kubu 
l) návrh na zrušení členství, na vyloučení z řad kandidátů KSČ 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 22. 8. 1979 1979 A 188 
1.  Zpráva a návrh usnesení pro plenární zasedání OV KSČ   
2.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ za období od 16. 5. do 25. 7. 1979   
3.  Dislokace učitelů škol II. cyklu pro rok 1979/1980   
4.  Kádrové otázky 

a) přijetí politického pracovníka Domu politické výchovy – J. Holub 
b) pětiměsíční stáž L. Ladinové v Domě politické výchovy 
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c) žádost o udělení mimořádné dovolené na lázeňskou péči –                   
J. Caklové 

d) návrh na zastupování uvolněného tajemníka OV Socialistické 
akademie 

e) vyjmutí B. Aulického z nomenklatury KV KSČ a schválení zástupcem 
náčelníka pro VB na Okresní správě SNB 

f) návrh na doporučení ke studiu na vysoké škole pedagogického 
směru – J. Židlochová 

g) návrhy posluchačů do stranických kursů 
h) návrh na schválení obhajoby kandidátské disertační práce – MUDr. 

J. John 
i) projednání přihlášek kandidátů do KSČ 
j) návrh na vydání přihlášky za kandidáta KSČ 
k) politicko-organizační zabezpečení projednání a dalšího využití 

redakčního článku Rudého práva ze dne 15. 8. 1979 
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 5. 9. 1979 1979 A 189 
1.  Vyhodnocení družebních styků za léta 1978 – 1979 a návrh plánu na léta 

1980 – 1981 
  

2.  Zpráva o výsledcích návštěvy delegace OV KSČ v družební oblasti Vladimir 
SSSR 

  

3.  Kontrolní zpráva o plnění usnesení ÚV KSČ k dalšímu zkvalitňování členské 
základny v n. p. Tonaso a současný stav ve výměně členských legitimací 

  

4.  Závěrečná zpráva o průběhu členských schůzí v základních organizacích KSČ 
okresu za měsíc srpen 

  

5.  Informace o politické situaci v okrese za srpen 1979   
6.  Zpráva o zabezpečení podzimních prací na Státním statku   
7.  Hodnocení oslav 35. výročí Slovenského národního povstání   
8.  Zpráva o postupu přípravy Československé spartakiády v roce 1980  

v okrese Ústí nad Labem 
  

9.  Zpráva o průjezdu Závodu míru v roce 1980 Severočeským krajem a dojezd 
dne 21. 5. 1979 

  

10.  Politicko-organizační zabezpečení oslav Dne tisku, rozhlasu a televize   
11.  Kádrové otázky 

a) návrh na uvolnění z funkce tajemníka OV SSM 
b) návrh na předsedu základní organizace KSČ při KV SSM 
c) návrh na uvolnění kpt. V. Nemetha z funkce zástupce náčelníka 

Okresní správy SNB pro politicko-výchovnou práci 
d) schválení J. Krosnáře do funkce vedoucího organizačního odboru 

ONV Ústí nad Labem 
e) návrh posluchačů do Večerní university marxismu-leninismu 

1979/1980 
f) návrh na doporučení ke studiu vysoké školy pedagogického 

směru 
g) návrh na jmenování J. Škváry do funkce vedoucího katedry 

výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě 
h) návrh na jmenování ing. L. Kuny vedoucím katedry fyziky                        
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a základů techniky na Pedagogické fakultě 
i)  návrh na kandidáta Národní fronty na poslance ONV                         

pro doplňovací volby do ONV  
j) návrhy na vyznamenání 
k) návrh na změnu pracovního poměru politického pracovníka            

OV KSČ J. Kohouta 
l) návrh na schválení cesty do zahraničí 
m) návrhy přihlášek členů a kandidátů KSČ 
n) návrh na zrušení členství a vyškrtnutí z KSČ  

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 19. 9. 1979 1979 A 189 

1.  Návrh usnesení, zpráva pro plenární zasedání OV KSČ konané                                        
dne 10. 10. 1979 

  

2.  Zpráva o vyhodnocení účinnosti práce kádrových a personálních útvarů 
v nomenklatuře OV KSČ 

  

3.  Hodnocení Letní mírové slavnosti v Dubicích   
4.  Informace o výsledcích průmyslu okresu za leden až srpen 1979   
5.  Rozbor dosaženého stavu v přijímání kandidátů   
6.  Kádrové otázky 

a) návrh na zrušení základní organizace KSČ při ZDŠ Skorotice 
b) návrh na uvolnění J. Dobrého z funkce předsedy základní 

organizace KSČ při 27. ZDŠ 
c) návrh na uvolnění J. Jiráskové z funkce předsedkyně základní 

organizace KSČ při 16. ZDŠ 
d) návrh na uvolnění E. Samohýlové z funkce předsedkyně základní 

organizace KSČ při 10. ZDŠ 
e) návrhy na přijetí do externí aspirantury 
f) návrhy na vyznamenání 
g) návrhy posluchačů Krajské politické školy – katedra SSM  
h) návrh na pověření zastupujícího tajemníka OV SSM – P. Roubík 
i) schválení kádrové rezervy pro potřeby Rady vzájemné 

hospodářské pomoci v Moskvě – ing. K. Vyskočil 
j) návrh na udělení titulu „Zasloužilý učitel“                                      

prof. PhDr. J. Požárskému ke Dni učitelů 
k) návrhy na schválení cest do zahraničí  
l) návrhy přihlášek členů a kandidátů KSČ 
m) návrh na zrušení členství v KSČ 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 3. 10. 1979 1979 A 189 
1.  Zpráva pro plenární zasedání OV KSČ k dalšímu zkvalitnění masově-politické 

práce, ekonomické propagandy a politické agitace 
  

2.  Projednání neplnění státního plánu u vybraných podniků a závodů okresu   
3.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ od 28. 8. do 19. 9. 1979   
4.  Informativní zpráva o bilanci sklizně a užití obilovin na Státním statku                   

Ústí nad Labem 
  

5.  Informace o průběhu členských schůzí v okrese v měsíci září 1979   
6.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení přípravy plenárního zasedání                       
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OV KSČ ke „Zhodnocení plnění úkolů státního plánu v roce 1979 a stav při 
zajišťování úkolů na rok 1980 v průmyslu, zemědělství a hospodářství 
národních výborů“ 

7.  Politicko-organizační zabezpečení bilančních schůzí základních organizací 
KSČ na počátku roku 1980 

  

8.  Kádrové otázky 
a) návrh na uvolnění J. Rožce z funkce politického pracovníka                  

OV KSČ k 15. 10. 1979 
b) změna ve funkci předsedy vesnické organizace v Libouchci 
c) návrh na doporučení V. Bukačové k internátnímu 

postgraduálnímu studiu na Vysoké škole politické ÚV KSČ 
d) doporučení přijetí ing. J. Langthalera do aspirantury v oboru 

fyzikální chemie 
e) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ ze dne                

27. 6. 1979 ve věci nástupu do kursu Krajské politické školy  – 
Brychtová 

f) návrhy posluchačů stranických kursů 
g) návrhy na vyznamenání 
h) návrh na uvolnění L. Hamouze, ředitele Severočeské plynárny 

Užín 
i)  návrhy přihlášek členů a kandidátů KSČ 
j) návrh na vydání přihlášek za kandidáty KSČ 
k) návrh na vyloučení z řad členů, na zrušení členství a vyškrtnutí 

z řad členů  
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 17. 10. 1979 1979 A 189 
1.  Kontrolní zpráva o naplňování „Programu školské politiky strany v okrese 

do XVI. sjezdu KSČ“ na úseku učňovského školství 
  

2.  Zpráva o plnění úkolů investiční výstavby na Státním statku Ústí nad Labem   
3.  Kontrolní zpráva o stavu a postupu výměny členských legitimací ve Spolku 

pro chemickou a hutní výrobu  
  

4.  Přehled o odběru příspěvkových známek za 3. čtvrtletí    
5.  Zhodnocení oslav Mezinárodního roku dítěte 1979   
6.  Zpráva o politicko-organizátorské a technické přípravě ideologické 

konference dne 20. 10. 1979 
  

7.  Plnění realizační směrnice ONV k zabezpečení závěrů XV. sjezdu KSČ                              
a volebního programu Národní fronty 

  

8.  Návrh změn v zařazení nomenklaturních pracovníků k zajištění ostrahy 
budovy OV KSČ 

  

9.  Kádrové otázky 
a) návrh na uvolnění J. Čapka z funkce politického pracovníka OV 

KSČ; návrh na uvolnění Jelínka z funkce tajemníka Okresní 
odborové rady; návrh na Čapka do funkce uvolněného tajemníka 
Okresní odborové rady 

b) návrh na stáž ing. V. Pflégra na OV KSČ 
c) návrh do funkce předsedy základní organizace KSČ Oděvy  
d) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ v Prefě 
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e) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ n. p. Stavební 
izolace Ústí nad Labem 

f) návrh na náměstka pro kádrovou a personální práci v Okresním 
stavebním podniku – B. Dvorský 

g) návrh na schválení náčelníka Okresní správy SNB – Krupička  
h) změna ve funkci okresní školní inspektorky odboru školství ONV 
i) návrh na uvolnění z funkce ředitelky 17. ZDŠ - Dražková  
j) návrh na ocenění nejlepších lektorů a organizátorů stranického 

vzdělávání za 1978/1979 
k) návrhy posluchačů stranických kursů 
l) návrh na schválení cesty do zahraničí  
m) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
n) návrh na zrušení členství v KSČ, vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ 
o) návrh na revokaci usnesení ze dne 25. 7. 1979 k vyslání V. Frolicha 

do kursu Krajské politické školy (ústně) 
p) přemístění prodejny n. p. Textilana z Lidického náměstí na 

Fučíkovu ulici a na Lidické náměstí umístit cestovní kancelář 
Sportturist (ústně) 

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 31. 10. 1979 1979 A 190 

1.  Kontrolní zpráva o plnění „Dokumentu“ krajského města, včetně komplexní 
bytové výstavby a přípravy na rok 1980 a stavu zabezpečení realizace bytů 
v technologii OKAL 

  

2.  Vyhodnocení topné sezóny 1978 – 1979, opatření přijatá na topnou sezónu 
1979 – 1980 

  

3.  Stav zásobování potravinářským zbožím v okrese   
4.  Kontrolní zpráva a rozbor plnění kádrového programu aparátu OV KSČ               

na léta 1976 – 1981 
  

5.  Zpráva o kontrole usnesení předsednictva OV KSČ za 3. čtvrtletí 1979   
6.  Informace o politické situaci v okrese za říjen 1979   
7.  Kádrové otázky 

a) návrh na úpravu platů pracovníků aparátu OV KSČ J. Běleckého               
a V. Bukačové 

b) návrh na stáž Z. Šenkýřové na OV KSČ 
c) návrh do funkce předsedy základní organizace KSČ Mototechny – 

P. Horák 
d) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ na ZDŠ 

Libouchec 
e) návrh do funkce ředitele Stavebních izolací Ústí nad Labem –              

ing. J. Purnoch 
f) změna ve funkci náměstka pro kádrovou a personální práci                 

v n. p. Pozemní stavby Ústí 
g) změna ve funkci ředitele Krajského institutu výchovy a vzdělávání 

pracovníků v zemědělství a výživě v Ústí nad Labem 
h) návrh na schválení nových příslušníků Lidových milicí do stavu 

jednotek Lidových milicí v okrese 
i)  návrh na přijetí do externí vědecké aspirantury 
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j) návrhy posluchačů stranických kursů 
k) návrhy přihlášek členů a kandidátů KSČ 
l)  návrh na zrušení členství v KSČ 

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 14. 11. 1979 1979 A 190 

1.  Zpráva o zabezpečení přezimování hospodářských zvířat na Státním statku 
Ústí nad Labem v zimním období 

  

2.  Rozpočet okresní organizace KSČ na rok 1980 včetně stanoviska okresní 
kontrolní a revizní komise 

  

3.  Kontrolní zpráva o plnění plánu těžby uhlí a odklizu zemin na Palivovém 
kombinátu Antonína Zápotockého za 1. – 10. měsíc a předpoklady splnění 
roku 1979 

  

4.  Zpráva o zabezpečení dodávek tepla z Teplárny Trmice   
5.  Zpráva o průběhu členských schůzí v okrese za měsíc říjen 1979   
6.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení systému kontroly, obsahu, 

úrovně a účinnosti stranického vzdělávání v roce 1979/1980 
  

7.  Kádrové otázky 
a) návrh na zařazení V. Koeniga do kádrových rezerv OV KSČ v Ústí 

nad Labem 
b) návrh na posluchače ročního kursu ÚV SSM - P. Kozej 
c) návrh na posluchače stranického kursu Krajské politické školy 
d) návrh na propůjčení státní medaile „Za obětavou práci pro 

socialismus“ 
e) návrhy kandidátů Národní fronty na poslance ONV pro 

doplňovací volby v obvodu č. 94, 95, 96 
f) návrhy přihlášek členů a kandidátů KSČ 
g) návrh na zrušení členství, na vyloučení z KSČ 
h) příprava plánu práce předsednictva OV KSČ a pléna OV KSČ                

na další období 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 28. 11. 1979 1979 A 190 
1.  Návrh zprávy pro plenární zasedání OV KSČ dne 19. 12. 1979; návrh 

usnesení plenárního zasedání 
  

2.  Návrh plánu práce OV KSČ na rok 1980   
3.  Zpráva o výsledcích inventur v jednotkách Lidových milicí v okrese za rok 

1979 
  

4.  Zpráva o zabezpečení zásobování obyvatelstva potravinářským                               
a průmyslovým zbožím v závěru roku 1979 

  

5.  Kontrolní zpráva o rebilanci zajištěnosti plánované bytové výstavby                      
ve zbývajících letech 6. pětiletky tak, aby byl plánovaný objem bezezbytku 
naplněn 

  

6.  Kádrové otázky 
a) změna ve funkci předsedy celozávodního výboru KSČ                                

v Severočeských tukových závodech 
b) návrh na odvolání ing. V. Jahody z funkce statutárního zástupce 

Severočeského ředitelství spojů pro výstavbu v Ústí nad Labem 
c) návrhy na uchazeče o studium na vysokých školách v zahraničí 
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d) návrh na udělení souhlasu J. Karáskovi k zahájení externí 
aspirantury na Vysoké škole politické ÚV KSČ v oboru vědeckého 
komunismu 

e) návrhy na propůjčení státních vyznamenání 
f) návrh na posluchače stranického kursu 
g) návrh na schválení cesty do zahraničí 
h)  projednání přihlášek kandidátů do KSČ 
i) návrhy na zrušení členství v KSČ 

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 12. 12. 1979 1979 A 191 

1.  Návrhy plánů práce na rok 1980 OV Svazu československo-sovětského 
přátelství, OV SSM, OV Národní fronty, Okresní odborové rady, ONV                   
a městského výboru KSČ Ústí nad Labem – stanovisko OV KSČ 

  

2.  Plány práce komisí OV KSČ   
3.  Návrh hlavních opatření a tématických plánů pro činnost jednotek Lidových 

milicí pro rok 1980 
  

4.  Kontrolní zpráva o plnění závazných cílů zdravotnické politiky v okrese, 
plnění obvodních, územních a závodních služeb, zvyšování racionálního 
využití lůžkového fondu nemocnic a léčeben 

  

5.  Politicko-ideové pojetí oslav významných výročí v roce 1980 a jejich 
rámcové politicko-organizační zabezpečení 

  

6.  Hodnocení ideově-politického zaměření a politicko-organizační 
zabezpečení průběhu oslav 62. výročí „VŘSR“ a Měsíce československo- 
sovětského přátelství 

  

7.  Zpráva o činnosti komise regionálních dějin strany OV KSČ za uplynulé 
období 1978 – 1979 

  

8.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ za období od 3. 10. do 28. 11. 1979   
9.  Zpráva o průběhu členských schůzí v okrese za měsíc listopad   

10.  Informativní zpráva o postupu prací při zabezpečení přípravy a předání 
nových legitimací v okresní organizaci a přípravě lednových členských 
schůzí 

  

11.  Návrh na realizaci úsporných opatření ke snížení spotřeby elektrické 
energie, paliv, spotřeby páry, a spojových služeb na OV KSČ a městském 
výboru KSČ 

  

12.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení prací spojených se získáváním 
údajů o stavu členské základny za rok 1979 

  

13.  Kádrové otázky 
a) návrh na přijetí B. Fajtové do funkce odborné pracovnice OV KSČ 
b) změna ve funkci náčelníka Okresní správy SNB 
c) návrh na uvolnění zástupce náčelníka Okresní správy SNB pro 

StB pplk. B. Bartoše 
d) návrh na schválení zástupce náčelníka Okresní správy SNB             

npor. L. Kozáčka 
e) návrh na schválení J. Uhlíře ředitelem závodu Brnosmalt Telnice 
f) návrh na zařazení Fr. Rutara, K. Schoře, M. Gabaje a J. Laňky             

do kádrových rezerv OV KSČ 
g) návrh na zařazení do kádrových rezerv pro mimostranickou 
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nomenklaturu OV KSČ 
h) návrhy na propůjčení státních vyznamenání a medailí 
i) návrhy posluchačů stranického kursu Krajské politické školy 
j) zamítnutí uchazeče o vysokoškolské studium uměleckého směru 

–  B. Hlaváčková 
k) schválení dlouhodobého pobytu v Zambii MUDr. F. Šafera 
l) návrh na schválení služební cesty do zahraničí 
m) návrhy přihlášek členů a kandidátů KSČ 
n) návrh na vyloučení z řad členů KSČ; návrh na zrušení členství  
       v KSČ 
o) návrh na uvolnění členky předsednictva OV KSČ Zd. Daňkové 

z důvodu odchodu do důchodu 
p) návrh na uvolnění členky předsednictva OV KSČ M. Kadlecové             

a její přijetí jako politické pracovnice 
q) návrhy na schválení členů předsednictva OV KSČ – Bechyňský, 

Weber  
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 28. 12. 1979 1979 A 191 
1.  Zpráva o činnosti jednotek Lidových milicí v plnění bojové a politické 

přípravy za rok 1979 
  

2.  Plán práce okresní kontrolní a revizní komise KSČ na rok 1980   
3.  Politická situace za měsíc prosinec 1979   
4.  Návrh na odpisy základních prostředků a předmětů postupné spotřeby   
5.  Návrh na obsazení závodů u příležitosti nástupu do posledního roku                       

6. pětiletky dne 2. 1. 1980 
  

6.  Kádrové otázky 
a) návrh na sjednání pracovního poměru J. Kohouta                                                

od 1. 1. do 30. 6. 1980 
b) zhodnocení stáže V. Fatery v Domě politické výchovy OV KSČ 
c) návrh na úpravu platu politické pracovnice OV KSČ V. Filipové 
d) návrh na schválení ing. Pátroviče ředitelem Severočeské plynárny 
e) návrhy na propůjčení vyznamenání a medailí 
f) udělení souhlasu k zahájení externí aspirantury v oboru 

pedagogiky –  PhDr. J. Marek 
g) udělení souhlasu k zahájení externí aspirantury v oboru tělesné 

výchovy – PhDr. K. Vlček 
h) udělení souhlasu J. Radiměřské se studiem na vysoké škole 

uměleckého směru 
i) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
j) návrh na zrušení členství a vyškrtnutí z KSČ 
k) návrh na změnu revokace usnesení ze dne 28. 11. 1979 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 9. 1. 1980 1980 A 191 
1.  Návrh stanoviska předsednictva OV KSČ k problematice řešení rozvoje 

těžby uhlí a výroby svítiplynu v Palivovém kombinátu Antonína 
Zápotockého 

  

2.  Kontrolní zpráva o zahájení a průběhu stranického vzdělávání v okrese   
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v roce 1979/1980 
3.  Informativní zpráva o stavu vyřizování připomínek a námětů z členských 

schůzí základních organizací KSČ okresu za 2. pololetí 1979 
  

4.  Kontrolní zpráva o podílu a využívání Zpravodaje a návrh kalendářního                
a obsahového plánu na 1. pololetí 1980  

  

5.  Zpráva o průběhu členských schůzí základních organizací KSČ okresu                                 
za prosinec 1979 

  

6.  Zpráva o zajištění oslav 32. výročí „Vítězného února“; politicko-organizační 
zabezpečení pietních aktů 

  

7.  Kádrové otázky 
a) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ                                         

n. p. Vodohospodářské stavby 
b) návrh na vyslání ke studiu vědecké aspirantury do SSSR –                        

ing. I. Kallmünzer 
c) návrhy posluchačů stranických kursů 
d) návrhy na propůjčení medaile „Za obětavou práci pro socialismus“ 
e) návrh na dlouhodobé uvolnění poslance ONV J. Hlouška                              

ze zaměstnání a jeho pověření zastupováním místopředsedy ONV 
v Ústí nad Labem 

f) návrh na úpravu platu RSDr. J. Holuba, tajemníka OV KSČ                              
od 1. 1. 1980 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 23. 1. 1980 1980 A 192 
1.  Konzultace obsahové přípravy bilančních členských schůzí základní 

organizace KSČ Sfinx a 4. základní organizace KSČ Severočeské tukové 
závody Ústí nad Labem 

  

2.  Rozbor stížností a dopisů pracujících došlých na OV KSČ za rok 1979 a návrh 
na složení aktivu při vyřizování stížností a dopisů pracujících 

  

3.  Zpráva o vyřizování stížností a dopisů pracujících, došlých na Okresní soud, 
Okresní prokuraturu, Okresní správu SNB, Okresní odborovou radu                                  
a do redakce Severu 

  

4.  Kontrolní zpráva o plnění „Dokumentu dlouhodobé koncepce rozvoje 
krajského města do roku 1990” k 31. 12. 1979; stanovisko investiční komise 
ONV a městského výboru KSČ Ústí nad Labem 

  

5.  Zpráva o kontrole plnění usnesení předsednictva OV KSČ za 4. čtvrtletí 1979 
a plnění usnesení předsednictva OV KSČ navržená k vynětí z evidence 
z předminulého období 1978 – 1979 

  

6.  Politicko-organizační zabezpečení oslav 35. výročí osvobození ČSSR                         
a májových oslav v okrese Ústí nad Labem 

  

7.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ               
ke „Zhodnocení plnění úkolů zabezpečování zásobování a služeb 
obyvatelstva v návaznosti na úpravu pracovní doby z hlediska řízení ONV“ 

  

8.  Kádrové otázky 
a) přijetí V. Svobody jako pracovníka OV KSČ 
b) návrh na úpravu platu administrativním pracovnicím Domu 

politické výchovy a OV KSČ 
c) zhodnocení stáží v Domě politické výchovy a na OV KSČ 
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d) návrh na stáž P. Husníka na OV KSČ 
e) návrh na doporučení na uvolnění Zíky a Kudláčkové z orgánu             

OV KSČ a kooptace Košlera a Machaly do orgánu OV KSČ 
f) zařazení do kádrových rezerv pro mimostranickou nomenklaturu 

na úseku školství 
g) změna ve funkci tajemníka OV SSM  
h) změna ve funkci vedoucí stranické skupiny OV Českého svazu žen 
i)  návrh na komplexní hodnocení náměstka ředitele Severočeských 

tukových závodů ing. P. Chrudimského za období 1976 – 1979 
j) udělení souhlasu k zahájení externí aspirantury v oboru 

přírodních věd – RNDr. J. Hajer 
k) přijetí do externí vědecké aspirantury na ČVÚT – J. Růžička 
l)  návrhy na propůjčení medailí 
m) návrhy posluchačů stranických kursů 
n) návrh na schválení pobytu V. Bukačové v zahraničí 
o) projednání přihlášek kandidátů do KSČ 
p) návrhy na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ 
q) návrhy na vyloučení a zrušení členství v KSČ 

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 6. 2. 1980 1980 A 192 

1.  Konzultace obsahové přípravy bilančních členských schůzí základní 
organizace KSČ Pozemních staveb Ústí nad Labem a Státního statku 
Malečov 

  

2.  Rozbor hospodaření okresní organizace KSČ za rok 1979, rozpočet fondu 
kulturních a sociálních potřeb na rok 1980 a návrh rozpočtu základních 
organizací, celozávodních výborů a městského výboru KSČ na rok 1980 

  

3.  Návrh zprávy a usnesení pro jednání a zasedání OV KSČ dne 27. 2. 1980              
a plnění úkolů v zabezpečování zásobování a služeb pro obyvatelstvo 
v návaznosti na úpravu pracovní doby z hlediska řízení ONV 

  

4.  Kontrolní zpráva o přezimování zvířat na Státním statku Ústí nad Labem   
5.  Zhodnocení činnosti a úrovně práce městského výboru KSČ z hlediska 

zabezpečování masové a politické práce uličních organizací a občanských 
výborů 

  

6.  Zpráva o průběhu členských schůzí základních organizací za prosinec 1979 a 
informace o politické situaci okresu 

  

7.  Politicko-organizační zabezpečení oslav 110. výročí V. I. Lenina   
8.  Politicko-organizační zabezpečení přijetí žen představiteli stranických                          

a státních orgánů a organizací Národní fronty u příležitosti oslav 
Mezinárodního dne žen 

  

9.  Návrh vyhodnocení v rámci oslav Mezinárodního dne žen – přijetí                          
u prezidenta republiky, předsedy vlády, u předsedy KNV Ústí nad Labem 

  

10.  Kádrové otázky 
a) přijetí D. Mošničkové jako politické pracovnice OV KSČ                                

od 15. 2. 1980 
b) úprava platu J. Zajíčkovi a P. Seckému 
c) návrh na prodloužení stáže Pflégra v Domě politické výchovy 
d) výběr nových příslušníků do SNB a nábor posluchačů                                
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do vojenských škol 
e) návrh na posluchače do stranického kursu Krajské politické školy 
f) propůjčení medaile „Za obětavou práci pro socialismus“                          

J. Thomannovi 
g) návrh na schválení služební cesty do zahraničí 
h) návrhy přihlášek členů a kandidátů KSČ 
i)  žádost o povolení dodatečné výměny členské legitimace                        

J. Vyšatovi ze základní organizace KSČ ČSD 
j) návrhy na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ, vyloučení z řad členů             

a zrušení členství v KSČ 
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 20. 2. 1980 1980 A 192 
1.  Návrh usnesení plenárního zasedání OV KSČ konaného 27. 2. 1980   
2.  Rozbor výsledků plnění hospodářských plánů průmyslových závodů za rok 

1979 
  

3.  Stav a úroveň rozpisu hospodářského plánu na rok 1980 ve Spolku pro 
chemickou a hutní výrobu a úroveň politicko-organizačního opatření 
celozávodního výboru KSČ ke splnění úkolu plánu 

  

4.  Kontrolní zpráva o stavu nácviku a organizační zajištění v místních, 
okrskových a okresní Československé spartakiády 1980 

  

5.  Zpráva o odběru a využívání stranického tisku; práce tiskových komisí                 
a tiskových důvěrníků – stav soutěže v odběru tisku v okrese 

  

6.  Rozbor stížností podaných na národních výborech, podnicích, závodech                
a organizacích řízených národními výbory v okrese za rok 1979 

  

7.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ za období od 12. 12. 1979                        
do 23. 1. 1980 

  

8.  Doplněk politicko-organizačního zabezpečení oslav 35. výročí osvobození                
a vyvrcholení národně osvobozeneckého boje našeho lidu se zaměřením         
na rozvoj pracovní iniciativy v okrese 

  

9.  Kádrové otázky 
a) návrh na úpravu platu V. Bukačové z OV KSČ 
b) návrh na stáž na OV KSČ - M. Gabaj 
c) návrh na zařazení do kádrových rezerv pro mimostranickou 

nomenklaturu – školství 
d) změna ve funkci technického náměstka podnikového ředitele              

ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu od 29. 2. 1980 
e) změna ve funkci předsedkyně základní organizace KSČ při ZDŠ            

ve Velkém Březně od 1. 3. 1980 
f) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ při Střední 

zdravotní škole v Ústí nad Labem  
g) návrh na jmenování do funkce vedoucího katedry matematiky           

na Pedagogické fakultě – M. Červinka 
h) návrh změny organizačního uspořádání stranické organizace            

na Pedagogické fakultě Ústí nad Labem 
i)  návrh na novou výstavbu stranické organizace na Tlakové 

plynárně Užín 
j) návrh na udělení pamětní medaile k 25. výročí  “Vítězného 
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února“ 
k) návrhy na dlouhodobé pobyty v zahraničí 
l)  návrhy přihlášek členů a kandidátů KSČ 
m) návrhy na zrušení členství v KSČ 

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 5. 3. 1980 1980 A 193 

1.  Zabezpečení závěrů ze zprávy ÚKRK KSČ o výsledcích kontroly přístupu 
komunistů – vedoucích pracovníků a stranických organizací k zabezpečení 
těžby uhlí v SHR, včetně přípravy na 7. pětiletku 

  

2.  Zpráva o úrovni, účinnosti a využívání stranické informace OV KSČ pro 
zkvalitnění řízení základních organizací KSČ 

  

3.  Informace o politické situaci v okrese v únoru 1980   
4.  Zhodnocení únorových oslav   
5.  Politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ                            

ke „Zhodnocení výsledků plnění usnesení 12. pléna ÚV KSČ k výměně 
členských legitimací v základních organizacích KSČ okresu Ústí nad Labem                                          
a bilančních schůzí“ 

  

6.  Kádrové otázky 
a) návrh na úpravu platu – V. Tučková 
b) měsíční stáž M. Loudy na OV KSČ 
c) změna ve funkci podnikového ředitele n. p. Severočeská 

konstruktiva Ústí nad Labem 
d) změna ve funkci předsedkyně základní organizace KSČ                              

ve Zdravotnickém zásobování 
e) návrhy na vyznamenání 
f) návrh na uchazeče studia žurnalistiky na Universitě Karlově 
g) návrhy posluchačů stranických kursů 
h) návrh na udělení mimořádné dovolené J. Šulcovi, tajemníku               

OV KSČ 
i)  návrh na služební cestu do zahraničí 
j) projednání přihlášek do KSČ 
k) projednání přihlášek kandidátů do KSČ 
l)  návrhy na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ, zrušení členství, 

vyloučení z řad KSČ 
m) opatření k dobudování trezorových místností pro Lidové milice 

(ústně)  
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 19. 3. 1980 1980 A 193 
1.  Návrh zprávy předsednictva OV KSČ pro plenární zasedání OV KSČ o plnění 

usnesení ÚV KSČ k výměně členských legitimací v návaznosti na jednání 
únorových členských schůzí 

  

2.  Zpráva o výsledcích ve zkvalitňování členské základny a o disciplinární 
činnosti za rok 1979 

  

3.  Kontrolní zpráva o plnění předsednictva OV KSČ z 2. 5. 1979 k zajištění 
úkolů státního plánu v těžbě uhlí, skrývky a výroby svítiplynu v Palivovém 
kombinátu Antonína Zápotockého Ústí nad Labem 

  

4.  Zpráva o koncepci bytové politiky na 7. pětiletku a opatření k její realizaci   
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5.  Zpráva o průběhu členských schůzí v základních organizacích KSČ okresu za 
měsíc únor 1980 

  

6.  Informativní zpráva o stavu projednávání integrace obcí a národních výborů 
v okrese ke dni 12. 3. 1980 

  

7.  Plnění státního plánu v průmyslu za měsíc únor a od počátku roku 1980   
8.  Politicko-organizační zabezpečení Letní mírové slavnosti v roce 1980 

v Dubicích 
  

9.  Kádrové otázky 
a) návrh na projednání doporučení studia na vysokých školách 

pedagogického směru 
b) návrh na zařazení do kádrových rezerv pro mimostranickou 

nomenklaturu na úseku zemědělství (Severočeské tukové závody) 
c) uvolnění ing. L. Kuny z funkce vedoucího katedry fyziky a základů 

techniky na Pedagogické fakultě 
d) návrh na schválení nových příslušníků Lidových milicí do stavu 

jednotek v okrese Ústí nad Labem 
e) schválení obhajoby kandidátské disertační práce – ing. K. Koreš 
f) návrh na poslance ONV pro doplňovací volby ve volebním obvodě 

č. 80 (Brná – Sebuzín) 
g) návrh na posluchače stranických kursů  
h) návrhy na vyznamenání 
i)  projednání přihlášek do KSČ a kandidátů 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 2. 4. 1980 1980 A 193 
1.  Soubor hlavních opatření přijatých na základě závěrů 11. zasedání KV KSČ 

k zajištění plánované produkce živočišné výroby v roce 1980 na Státním 
statku Ústí nad Labem 

  

2.  Zpráva o práci, organizační výstavbě a úkolech stranických organizací 
v mateřských, základních a středních školách v okrese Ústí nad Labem 

  

3.  Kontrolní zpráva o současném stavu a kvalifikační úrovni pracovníků 
aparátu OV KSČ a rozbor současného stavu kádrových rezerv a kádrových 
potřeb pro stranický aparát  

  

4.  Zpráva o plnění usnesení předsednictva OV KSČ v 1. čtvrtletí 1980   
5.  Základní zkušenosti z provádění velké názorné agitace ve městě                             

Ústí nad Labem a návrh na opatření k realizaci výzdoby 
  

6.  Podíl celozávodního výboru a základní organizace KSČ v Severočeských 
tukových závodech při zkvalitňování, výchově a přípravě mladých pro vstup 
do KSČ 

  

7.  Informativní zpráva o stavu projednávání integrace obcí a národních výborů 
v okrese ke dni 26. 3. 1980 

  

8.  Politicko-organizační zabezpečení slavnostního rozšířeného zasedání               
OV KSČ k 35. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou 

  

9.  Politicko-organizační zabezpečení manifestací pracujících konaných                 
na počest 35. výročí osvobození v rámci okresu 

  

10.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení postupu předsednictva OV KSČ 
k zajištění realizace usnesení pléna ÚV KSČ a vlády ČSSR k „Souboru 
opatření ke zdokonalení soustavy plánovitého řízení národního 
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hospodářství po roce 1980“ 
11.  Kádrové otázky 

a) návrh na prodloužení stáže V. Pflégra v Domě politické výchovy 
b) doporučení L. Ptáčka do funkce ředitele stavební správy 

Průmstavu Ústí nad Labem 
c) schválení předsedů celozávodního výboru a základní organizace 

KSČ na Pedagogické fakultě 
d) návrh na doc. RNDr. B. Štěpána, CSc. do funkce předsedy revizní  

a kontrolní komise celozávodního výboru KSČ při Pedagogické 
fakultě Ústí nad Labem 

e) návrh na přijetí ing. J. Juhase ke studiu vědecké aspirantury                
na Vysoké škole technické v Košicích 

f) návrh na složení delegace Kovohutí Povrly do družebního závodu 
Elektromotor ve Vladimiru 

g) návrh na propůjčení státních vyznamenání 
h) návrh na úpravu důchodu Fr. Chovancovi 
i)  návrh na schválení cest do zahraničí 
j) návrh přihlášek členů a kandidátů KSČ 
k) žádost o povolení dodatečné výměny členské legitimace                            

J. Slaboňovi ze základní organizace KSČ při Okresní správě SNB              
č. 5 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 16. 4. 1980 1980 A 193 
1.  Zhodnocení dosažené úrovně práce OV SSM z hlediska posilování 

dělnického jádra v základních organizacích SSM; podíl základních 
organizacích SSM na přijímání kandidátů KSČ ze SSM 

  

2.  Přehled o odběru příspěvkových známek za 1. čtvrtletí    
3.  Zpráva o připravenosti májových oslav v okrese   
4.  Informativní zpráva ke zhodnocení schůzové činnosti základních organizací 

KSČ v okrese za měsíc březen 1980 
  

5.  Zpráva o zajištění dojezdu Závodu míru do Ústí nad Labem dne 21. 5. 1980   
6.  Politicko-organizační zabezpečení Děčínské výzvy ve sklizni metrákové akce 

sena z mechanizačně nepřístupných a ostatních ploch v okrese Ústí nad 
Labem 

  

7.  Návrh ideového pojetí a politicko-organizační zabezpečení oslav 25. výročí 
vzniku Varšavské smlouvy 

  

8.  Politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ                             
v Ústí nad Labem k realizaci zasedání ÚV KSČ 

  

9.  Kádrové otázky 
a) složení komisí pro závěrečné zkoušky 3. ročníku Večerní 

university marxismu-leninismu 1979/1980 
b) návrhy posluchačů stranických kursů 
c) návrh na schválení cesty do zahraničí 
d) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
e) návrhy na udělení Plakety Klementa Gottwalda 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 30. 4. 1980 1980 A 194 
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1.  Zpráva o plnění souboru opatření v boji proti kriminalitě a negativním 
jevům v okrese a účinnosti výjezdních zasedání orgánů činných v trestním 
řízení do vybraných závodů 

  

2.  Předpokládaný vývoj členské základny okresní organizace v letech 1981 – 
1985 

  

3.  Kontrolní zpráva o plnění úkolů Dokumentů výstavby krajského města, 
účelových staveb a rodinných domků OKAL spolu s plněním sdruženého 
socialistického závazku 

  

4.  Informativní zpráva o stavu projednávání integrace obcí a národních výborů 
v okrese Ústí nad Labem k 25. 4. 1980 

  

5.  Kádrové otázky 
a) návrh delegací předsednictva OV KSČ na místní vystoupení 

spartakiády v Chabařovicích, Neštěmicích, okresní spartakiádě                          
a na dojezdu Závodu míru 

b) návrh na složení delegace Teplárny Trmice do družebního závodu 
Teplárny ve Vladimiru 

c) jmenování PhDr. T. Fialy, CSc. do funkce vedoucího katedry 
hudební výchovy na Pedagogické fakultě 

d) souhlas s externí aspiranturou v oboru společenských věd PhDr. 
K. Stejskalovi z pobočky Československé akademie věd 

e) návrh na udělení státních vyznamenání 
f) návrh na posluchače jednoročního kursu Vysoké školy politické 

ÚV KSČ v Moskvě – V. Koenig 
g) návrh na schválení cesty do zahraničí 
h) návrh přihlášek členů a kandidátů KSČ 
i)  žádost o povolení dodatečné výměny členské legitimace                    

J. Kuzmovi ze základní organizace KSČ Spolku pro chemickou                    
a hutní výrobu  
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 14. 5. 1980 1980 A 194 
1.  Zpráva o plnění úkolů hospodářského plánu v průmyslu okresu                                 

za 1. čtvrtletí 1980 
  

2.  Zhodnocení zimního období 1979  – 1980 a zabezpečení krmiv pro další 
období na Státním statku Ústí nad Labem 

  

3.  Návrh postupu obsahové a kádrové přípravy konferencí a výročních 
členských schůzí v okrese Ústí nad Labem 

  

4.  Zhodnocení obsahové úrovně Zpravodaje OV KSČ za 1. pololetí 1980 a plán 
zaměření pro 2. pololetí 

  

5.  Zpráva o průběhu schůzové činnosti v základních organizacích okresu 
v měsíci dubnu; zpráva o průběhu veřejných schůzí v měsíci dubnu 1980 

  

6.  Informace o politické situaci v okrese za duben 1980   
7.  Kádrové otázky 

a) návrh na projednání doporučení studia vysokých škol 
pedagogického směru 

b) změna ve funkci uvolněného předsedy MěNV Chabařovice 
c) návrh na doporučení D. Müllerové k lektorské činnosti v NDR 
d) návrh na posluchače stranických kursů 
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e) návrh na schválení cest do zahraničí 
f) návrhy na kandidáty a členy KSČ 

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 28. 5. 1980 1980 A 194 

1.  Informativní zpráva o činnosti místního výboru KSČ v Povrlech   
2.  Činnost a podíl celozávodního výboru KSČ a základní organizace KSČ 

v Kovohutích Povrly na zabezpečování úkolů hospodářského plánu podniku 
  

3.  Zpráva předsednictva OV KSČ o současném stavu a úkolech k vyšší kvalitě             
a efektivnosti ideologické a politicko-výchovné práce v podmínkách okresní 
stranické organizace a návrh usnesení plenárního zasedání OV KSČ 

  

4.  Zhodnocení oslav Svátku práce a 35. výročí osvobození Československa 
v okrese 

  

5.  Kádrové otázky 
a) politicko-organizační zabezpečení slavnostního vyřazení 

absolventů 3. ročníku Večerní university marxismu-leninismu 
b) změna ve funkci zástupce OV KSČ 
c) změna ve funkci vedoucího kádrového a personálního odboru 

Krajského projektového ústavu pro výstavbu měst a vesnic                          
v Ústí nad Labem 

d) změna ve funkci ekonomického náměstka v k. p. Palivový 
kombinát Antonína Zápotockého Ústí nad Labem 

e) návrh na schválení cesty do zahraničí 
f) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
g) návrhy na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ a na zrušení členství 

v KSČ 
h) návrh členů strany k ponechání členské legitimace typu 1970 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 11. 6. 1980 1980 A 194 
1.  Zpráva předsednictva OV KSČ „O úkolech ideologické práce při dalším 

zvyšování její úrovně a účinnosti“ v podmínkách okresní stranické 
organizace Ústí nad Labem a návrh usnesení 15. plenárního zasedání                 
OV KSČ 

  

2.  Výsledky kontroly uplatňování stanov strany při zabezpečování 
hospodářské politiky strany 

  

3.  Vyhodnocení topné sezóny 1979 – 1980 a návrhy k přípravě na další období 
v Teplárně Trmice 

  

4.  Kontrolní zpráva o plnění úkolů Dokumentu výstavby krajského města, 
rodinných domků OKAL a účelových staveb k 30. 4. 1980 

  

5.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ za 2. čtvrtletí 1980   
6.  Zpráva o výsledcích a plnění úkolů SNB a národních výborů v boji proti 

kriminalitě a zlepšení dopravní situace v krajském městě Ústí nad Labem 
  

7.  Zpráva o schůzové činnosti v okrese za měsíc květen 1980; informace                     
o politické situaci v květnu 

  

8.  Informativní zpráva o stavu vyřizování připomínek a námětů z členských 
schůzí základních organizací KSČ za 1. pololetí 

  

9.  Návrh plánu páce zasedání pléna a rady ONV na 2. pololetí 1980   
10.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení a časový harmonogram postupu   
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při komplexním hodnocení 
11.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení oslav 36. výročí Slovenského 

národního povstání 
  

12.  Návrh na poslance pro doplňovací volby do ONV   
13.  Kádrové otázky 

a) návrh na uvolnění z funkce vedoucího kádrového a personálního 
útvaru Krajské finanční správy V. Tuzara; uvolnění politického 
pracovníka OV KSČ K. Ondřejky; návrh do funkce vedoucího 
kádrového a personálního útvaru Krajské finanční správy -                       
K. Ondřejka 

b) změna ve funkci technického náměstka k. p. Palivový kombinát 
Antonína Zápotockého Ústí nad Labem 

c) změna ve funkci ředitele závodu Prefa 
d) změna ve funkci vedoucí kádrového a personálního oddělení 

závodu Vlnola Ústí nad Labem 
e) změna ve funkci náměstka ředitele pro kádrovou a personální 

práci n. p. Zemědělské stavby Ústí nad Labem 
f) změna ve funkci předsedy okresního soudu 
g) změna ve funkcích neuvolněného předsedy a uvolněného 

tajemníka MNV Chlumec 
h) návrh na odvolání Z. Skřivánka z funkce vedoucího odboru 

kádrové a personální práce ONV, Z. Dlouhé z funkce vedoucí 
odboru vnitřních věcí a J. Krosnáře z funkce vedoucího 
organizačního odboru ONV; návrhy na schválení Z. Dlouhé 
vedoucí odboru kádrové a personální práce, Krosnáře vedoucím 
odboru vnitřních věcí a Václava Svejkovského vedoucím 
organizačního odboru 

i) návrh na uvolnění J. Cajthamlové z funkce ředitelky 26. ZDŠ 
v Ústí nad Labem 

j) návrhy na doporučení H. Koláčkové a J. Horákové k dálkovému 
studiu na vysoké škole pedagogického směru 

k) návrhy na J. Lance a Polívky do funkcí předsedů základních 
organizací KSČ č. 4 a 5 na Okresní správě SNB v Ústí nad Labem 

l) návrhy na vyznamenání 
m) návrhy na schválení cest do zahraničí 
n) návrhy přihlášek členů a kandidátů KSČ 
o) návrhy na vyškrtnutí z řad kandidátů, návrh na zrušení členství  

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 25. 6. 1980 1980 A 194 
1.  Zabezpečení žní na Státním statku Ústí nad Labem v roce 1980 – 

bezeztrátové sklizně obilovin a vytváření předpokladů pro podzimní osev 
obilovin 

  

2.  Stav politicko-výchovné práce na školách I. cyklu; organizační zabezpečení 
školního roku 1980/1981, dislokace pedagogických pracovníků 

  

3.  Zpráva o stavu a příčinách neplnění úkolů státního plánu na panelárně 
Přestanov 

  

4.  Zpráva o plnění usnesení předsednictva OV KSČ ve 2. čtvrtletí 1980   
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5.  Plán práce OV Národní fronty, Okresní odborové rady na 2. pololetí 1980   
6.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení k přípravě a zabezpečení návrhu 

7. pětiletky a návrhu plánu na rok 1981 v okrese 
  

7.  Politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ k plnění 
úkolů a rozvoji chemického průmyslu v n. p. Spolek pro chemickou a hutní 
výrobu a Tonaso 

  

8.  Kádrové otázky 
a) přijetí P. Příhody do funkce politického pracovníka OV KSČ                         

Ústí nad Labem 
b) přijetí L. Arona do funkce politického pracovníka do Domu 

politické výchovy OV KSČ 
c) návrh na uvolnění ing. J. Charváta z funkce vedoucího střediska 

Dolní Labe – Vaňov a vyjmutí této funkce z nomenklatury OV KSČ 
d) návrh na uvolnění Brhlíka z funkce předsedy základní organizace 

KSČ Malečov 
e) návrh na uvolnění z funkce ředitele Inženýrské organizace pro 

investiční výstavbu - V. Bílek 
f) návrh na složení delegace n. p. Sigmy do družebního závodu 

Avtopribor Vladimir 
g) návrhy na propůjčení státních vyznamenání  
h) návrh na posluchače stranického kursu 
i) návrh na udělení souhlasu k zařazení do postgraduálního studia                

na Vysoké škole politické ÚV KSČ 
j) návrh na posluchače kursu periodického  
k) doplňování znalostí k realizaci výsledků XV. sjezdu KSČ k aktuálním 

otázkám politiky strany po zasedání ÚV KSČ  
l) informativní zpráva o direktivách a postupu ke zpracování návrhu              

7. pětiletky na léta 1981 – 1985 v hospodářství národních výborů 
okresu 

m) návrh na stáž F. Rutara na OV KSČ 
n) návrh na posluchače kursu v Krajské politické škole 
o) návrhy na schválení cest do zahraničí 
p) projednání přihlášek do KSČ a kandidáty strany 
q) návrh na poskytnutí placeného mimořádného volna                                 

RSDr. R. Kvasničkovi a J. Šulcovi tajemníkům OV KSČ (ústně)  
r) návrh na výměnu členských legitimací 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 9. 7. 1980 1980 A 195 
1.  Hodnocení stranické výchovy – závěrečná zpráva za období 1979/1980   
2.  Plán práce Domu politické výchovy OV KSČ na období 1980/1981   
3.  Návrh na doplnění lektorského sboru OV KSČ, uvolnění z funkce lektora, 

změny vedoucích lektorských skupin a složení Rady Domu politické výchovy 
  

4.  Návrh posluchačů do 1. ročníku Večerní university marxismu-leninismu                    
na 1980/1983 

  

5.  Přehled o stavu a kvalifikační úrovni kádrů mimostranické nomenklatury 
OV KSČ k 30. 6. 1980 

  

6.  Zpráva o zabezpečení topné sezóny 1980 – 1981 a zásobování obyvatelstva   



[75] 

 

a výrobních závodů v okrese tuhými palivy  
7.  Zpráva o schůzové činnosti a politické situaci za měsíc červen 1980   
8.  Kádrové otázky 

a) návrh na přijetí Vondráčkové do funkce administrativní pracovnice 
OV KSČ 

b) návrh na zhodnocení stáže V. Pflégra v Domě politické výchovy 
c) návrh na uvolnění ing. J. Vojtěcha z funkce obchodního náměstka 

Spolku pro chemickou a hutní výrobu; pověření ing. T. Cigánka 
zastupováním v této funkci 

d) změna ve funkci ředitele 7. ZDŠ v Ústí nad Labem 
e) návrh na jmenování D. Cajthamlové do funkce ředitelky 26. ZDŠ 

v Ústí nad Labem 
f) návrhy na udělení souhlasu k zahájení vědecké aspirantury 

pracovníků Pedagogické fakulty 
g) návrh na posluchače stranického kursu Krajské politické školy 
h) návrh na zavedení stranického šetření s O. Michálkem, ředitelem 

Teplárny Trmice 
i) návrhy přihlášek členů a kandidátů KSČ 
j) návrh na projednání v předsednictvu OV KSČ odvolání ředitele 

Krajské nemocnice MUDr. J. Závodského a schválení                        
MUDr. Raupacha 

k) návrh na udělení státního vyznamenání  
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 23. 7. 1980 1980 A 195 
1.  Organizátorská práce Okresní odborové rady a Okresního výboru 

odborových svazů v rozvoji socialistické soutěže ve smyslu závěrů krajského 
aktivu brigád socialistické práce v únoru 1980 

  

2.  Výsledky ve zkvalitňování členské základny a disciplinární činnosti 
v základních organizacích KSČ za 1. pololetí 1980 

  

3.  Rozbor stížností a dopisů pracujících došlých na OV KSČ za 1. pololetí 1980   
4.  Rozbor stížností, podnětů a připomínek pracujících došlých na Okresní 

odborovou radu, ONV, Okresní prokuraturu a Okresní správu SNB                                
Ústí nad Labem 

  

5.  Zpráva o plnění odběru stranického tisku, práce tiskových komisí                           
a využívání stranického tisku v práci základních organizací KSČ  

  

6.  Informativní zpráva o politickém, třídním a věkovém složení národních 
výborů okresu po provedené integraci k 1. 7. 1980 

  

7.  Informativní zpráva o činnosti jednotek Lidových milicí v okrese                              
za 1. pololetí; schválení nových příslušníků  

  

8.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení přípravy na zimní období                
1980 – 1981 

  

9.  Politicko-organizační zabezpečení oslav Dne tisku, rozhlasu a televize   
10.  Politicko-organizační zabezpečení ideologické konference OV KSČ konané 

v Ústí nad Labem dne 11. 10. 1980 
  

11.  Kádrové otázky 
a) zařazení do kádrových rezerv OV KSČ 
b) návrh na zhodnocení stáže M. Loudy na OV KSČ 
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c) návrh na úpravu důchodu K. Tichému, členu OV KSČ                                         
a předválečnému členu strany 

d) jmenování RNDr. D. Novotného do funkce vedoucího katedry 
fyziky a základů techniky na Pedagogické fakultě                                        
v Ústí nad Labem 

e) návrh na schválení M. Hoffmanové do funkce tajemníka OV 
Socialistické akademie od 1. 8. 1980 

f) návrhy na udělení souhlasu k zařazení do vědecké přípravy                            
v Ekonomickém ústavu Československé akademie věd v Praze 
pracovníků pobočky Ekonomického ústavu Československé 
akademie věd v Ústí nad Labem 

g) návrh na doporučení J. Dyntarové ke studiu na Filosofické fakultě 
v Praze 

h) návrhy na doporučení ke studiu na Vysoké škole politické ÚV KSČ 
i) návrhy posluchačů do stranických kursů  
j) návrh na schválení cest do zahraničí 
k) návrhy přihlášek členů a kandidátů KSČ 
l)  návrhy na vyškrtnutí z řad kandidátů; na zrušení členství v KSČ 

  
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 6. 8. 1980 1980 A 195 

1.  Rozbor hospodaření okresní organizace KSČ za 1. pololetí 1980   
2.  Kontrolní zpráva o plnění dokumentu k rozvoji krajského města 30. 6. 1980   
3.  Zpráva o schůzové činnosti v okrese za červenec   
4.  Politicko-organizační zabezpečení výročních členských schůzí a konferencí 

v okrese Ústí nad Labem 
  

5.  Návrh postupu zabezpečení přípravy voleb v okrese do zastupitelských 
orgánů v roce 1981  

  

6.  Politicko-organizační zabezpečení zajištění klidu a pořádku v srpnových 
dnech 

  

7.  Kádrové otázky 
a) návrh na úpravu platu M. Zemanovi 
b) návrh na administrativní pracovnici OV KSČ - V. Šubrtová 
c) návrh na zařazení do kádrových rezerv pro mimostranickou 

nomenklaturu – odbor kultury ONV 
d) návrh na doporučení J. Švece k dennímu studiu na pedagogické 

fakultě 
e) obsazení vedoucích kursů Okresní politické školy v Tisé 
f) návrh na ustavení základní organizace KSČ v Severočeské 

konstruktivě, závod 06 Ústí nad Labem 
g) návrh na jmenování M. Nemolové ředitelkou Lidové školy umění 

v Chabařovicích od 1. 9. 1980 
h) návrhy přihlášek členů a kandidátů KSČ 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 20. 8. 1980 1980 A 195 
1.  Návrh zpráv ředitelů podniků Spolek pro chemickou a hutní výrobu                      

a Tonaso pro plenární zasedání OV KSČ dne 24. 9. 1980 
  

2.  Zpráva o plnění úkolů investiční výstavby Státního statku Ústí nad Labem   
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3.  Dislokace učitelů škol II. cyklu ve školním roce 1980/1981   
4.  Politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ                                   

k zemědělství 
  

5.  Politicko-organizační zabezpečení oslav 63. výročí „VŘSR“ a Měsíce 
československo-sovětského přátelství v okrese 

  

6.  Kádrové otázky 
a) návrhy na zařazení do kádrových rezerv pro mimostranickou 

nomenklaturu na úseku školství, průmyslu a zemědělství 
b) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ na 25. ZDŠ 
c) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ na 23. ZDŠ 
d) návrh na uvolnění Š. Černíkové z funkce ředitelky Zemědělského 

odborného učiliště a návrh do funkce ředitelky Středního 
odborného učiliště zemědělského 

e) návrh na uvolnění V. Kohouta z funkce ekonomického náměstka 
Státního statku Ústí nad Labem  

f) návrh na uvolnění lektorů OV KSČ 
g) návrh na schválení L. Tomášové do funkce vedoucí Poštovní 

novinové služby v Ústí nad Labem 
h) návrh na schválení H. Mudruňkové do funkce samostatného 

kádrového referenta KSSP Pionýrské organizace v Ústí nad Labem 
i) návrh na schválení F. Šabaty na zástupce OV KSČ pro základní 

organizaci KSČ při Lidové škole umění 
j) návrh na A. Kopeckého do funkce v základní organizaci KSČ při            

OV Svazu československo-sovětského přátelství v Ústí nad Labem 
k) návrh na ustavení základní organizace KSČ při závodě Doprava              

n. p. Prefa Ústí nad Labem 
l)  návrh posluchačů do 1. ročníku Večerní university marxismu- 

leninismu, nástavbových kursů  
m) současná ideologie a politika antikomunismu a metody 

stranického vzdělávání  
n) návrh na doporučení ke studiu na vysoké škole 
o) návrhy posluchačů stranických kursů 
p) návrhy na udělení státních vyznamenání  
q) návrh na schválení služební cesty do zahraničí 
r) návrhy přihlášek členů a kandidátů KSČ 
s) návrhy na vyloučení, zrušení členství v KSČ a na vyškrtnutí z řad 

kandidátů KSČ 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 3. 9. 1980 1980 A 196 
1.  Návrhy úvodních vystoupení ředitelů n. p. Tonaso a Spolku pro chemickou 

a hutní výrobu na plenárním zasedání OV KSČ 24. 9. 1980 
  

2.  Návrh stanovisek a úkolů základní organizace KSČ – Severočeské 
konzervárny a drožďárny 01 Krásné Březno, Severočeský průmysl masný                  
a Severočeské tukové závody 

  

3.  Příprava a zajištění dodávek tepla v lokalitě Ústí nad Labem z Teplárny 
Trmice; příprava a zajištění tepelných zařízení ve správě Podniku bytového 
hospodářství  a Okresního podniku bytového hospodářství                                          
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na topnou sezónu 1980/1981 
4.  Kontrolní zpráva o plnění úkolů a podílu hospodářského vedení Teplárny 

Trmice na zajišťování a revizi strojního a technologického zařízení pro 
bezporuchový provoz v zimním období 

  

5.  Informativní zpráva o zkušenostech a výsledcích práce s kádrovými 
rezervami v podnicích okresu Ústí nad Labem – výsledky průzkumu  

  

6.  Kádrové otázky 
a) výsledky stranického šetření s O. Michálkem, ředitelem Teplárny 

Trmice 
b) návrh na uvolnění J. Kohouta z funkce politického pracovníka              

OV KSČ 
c) návrh na doporučení P. Husníka do funkce politického pracovníka 

OV KSČ 
d) návrh na uvolnění M. Černohouzové z aparátu OV KSČ 
e) návrh na zařazení ing. K. Vašákové do kádrových rezerv pro 

mimostranickou nomenklaturu OV KSČ na úseku průmyslu 
f) návrh do funkce ředitele krajské pobočky Státní energetické 

inspekce – O. Hofman 
g) návrh na schválení ing. Havrlíka do funkce obchodně provozního 

náměstka ředitele Uhlozbytu Ústí nad Labem  
h) návrhy na uchazeče o studium vysoké školy pedagogického 

směru 
i) návrhy posluchačů stranických kursů 
j) návrh na propůjčení státního vyznamenání J. Krnovi                               

a ing. Charvátovi 
k) návrh na schválení cest do zahraničí 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 17. 9. 1980 1980 A 196 
1.  Vystoupení ředitelů n. p. Spolek pro chemickou a hutní výrobu a Tonaso 

Neštěmice na plenárním zasedání dne 24. 9. 1980 
  

2.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ za období od 11. 6. do 30. 8. 1980   
3.  Návrh stanovisek a úkolů pro základní organizace KSČ Prefa Přestanov, 

Vaňov, Trmice, Závody průmyslové automatizace, Metaz Trmice, Sklo 
Union, Spolek pro chemickou a hutní výrobu - základní organizace KSČ č. 1, 
3, 9, Důl 5. květen a Teplárnu - základní organizaci č. 2 

  

4.  Návrh direktivy k sestavení hospodářského plánu na rok 1981 a 7. pětiletku 
v podniku Sigma a Palivový kombinát Antonína Zápotockého 

  

5.  Zpráva o stavu obsahové a kádrové přípravy okresní konference KSČ   
6.  Konzultace přípravy výročních členských schůzí v základních organizacích 

KSČ  n. p. Spolek pro chemickou a hutní výrobu a Palivový kombinát 
Antonína Zápotockého 

  

7.  Zpráva o průběhu členských schůzí v základních organizacích KSČ okresu                   
za měsíc srpen 1980 

  

8.  Zhodnocení průběhu oslav 36. výročí Slovenského národního povstání                  
v okrese 

  

9.  Zhodnocení průběhu Letní mírové slavnosti Svazu československo- 
sovětského přátelství spojené s družstevním dnem v Dubicích v roce 1980 
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10.  Politicko-organizační zabezpečení přípravy voleb v podmínkách ONV                         
a OV Národní fronty 

  

11.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení „Směrnice k provedení 
hodnocení členů volených stranických orgánů a pracovníků aparátu“ 
schválených sekretariátem ÚV KSČ dne 1. 7. 1980 

  

12.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení kontroly, obsahu, úrovně 
účinnosti stranického vzdělávání v období 1980/1981 

  

13.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení oslav Dne Československé 
lidové armády v Ústí nad Labem 

  

14.  Kádrové otázky 
a) návrh na úpravu platu M. Konopáskové, administrativní 

pracovnice OV KSČ 
b) návrhy posluchačů stranických kursů 
c) návrhy na propůjčení vyznamenání a medailí  
d) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ Středního 

odborného učiliště v Povrlech 
e) návrh na složení delegace Severočeských tukových závodů                            

do Fettchemie v Karl-Marx-Stadtu 
f) návrhy na schválení cest do zahraničí 
g) návrhy přihlášek členů a kandidátů KSČ 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 1. 10. 1980 1980 A 196 
1.  Návrh stanovisek a úkolů pro základní organizace KSČ Severočeské 

konzervárny a drožďárny 01, Severočeský průmysl masný, Severočeské 
tukové závody č. 4 

  

2.  Kontrolní zpráva o stavu plnění usnesení plenárního zasedání OV KSČ 
k výměně členských legitimací konaného dne 26. 3. 1980 

  

3.  Stav a úroveň vypracování prováděcího hospodářského plánu na rok 1981 a 
naplnění direktivy k vypracování návrhu 7. pětiletky v n. p. Kovohutě S. M. 
Kirova Povrly a v Severočeských tukových závodech Ústí nad Labem 

  

4.  Kádrové otázky 
a) návrh na K. Povra do funkce ekonomického náměstka ředitele 

Státního statku Ústí nad Labem  
b) změna ve funkci ředitele Teplárny Trmice 
c) návrh na ocenění práce nejlepších lektorů Domu politické 

výchovy, KPV, SSV za vzdělávací rok 1979/1980 
d) návrh na posluchače stranických kursů 
e) návrhy na vyznamenání 
f) návrh na schválení cesty do zahraničí 
g) návrh na přihlášku za kandidáta z řad bývalých členů strany –                    

P. Kočí 
h) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
i)  návrh na vyloučení a vyškrtnutí z řad kandidátů 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 22. 10. 1980 1980 A 196 
1.  Návrh zprávy, usnesení a stanovisko pro plenární zasedání OV KSČ                       

k zemědělství 
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2.  Přehled o odběru příspěvkových známek za 3. čtvrtletí    
3.  Informativní zpráva o plnění státního plánu za třetí čtvrtletí roku 

v průmyslové výrobě okresu 
  

4.  Zpráva o schůzové činnosti v okrese za měsíc září   
5.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení přípravy plenárního zasedání 

k zhodnocení plnění státního plánu v roce 1980 v průmyslu a zabezpečení 
státního plánu na rok 1981 

  

6.  Kádrové otázky 
a) návrh na uvolnění K. Krausové z aparátu OV KSČ 
b) přijetí T. Daňhalové na OV KSČ 
c) stáž J. Černého na OV KSČ 
d) návrhy do funkcí a hodnocení uvolněných předsedů městského 

výboru KSČ a celozávodního výboru KSČ 
e) změna ve funkci předsedy OV SSM 
f) změna ve funkci předsedy OV Svazu požární ochrany 
g) změna ve funkci předsedy OV Svazarmu 
h) návrh do funkce uvolněného předsedy MNV Velké Březno –                

V. Štrombach 
i)  návrh na úpravu důchodu Č. Dvořákovi 
j) návrhy posluchačů stranických kursů 
k) návrhy na vyznamenání 
l)  návrh na schválení cesty do zahraničí 
m) návrhy přihlášek členů a kandidátů KSČ 
n) návrhy na vyškrtnutí a vyloučení z řad kandidátů a na zrušení 

členství v KSČ 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 29. 10. 1980 1980 A 197 
1.  Stav přípravy výročních členských schůzí a konferencí KSČ   
2.  Kontrolní zpráva o zabezpečení kádrového programu k. p. Palivový 

kombinát Antonína Zápotockého na léta 1981 – 1985 
  

3.  Revize stavu plnění směrnice ÚV KSČ v oblasti členské evidence                              
a administrativy 

  

4.  Návrh stranické výstavby po provedení změn v územním uspořádání obcí 
okresu Ústí nad Labem v souvislosti s provedenou integrací 

  

5.  Kádrové otázky 
a) návrh na uvolnění M. Rožcové z aparátu OV KSČ 
b) návrhy na složení výborů základních organizací KSČ po výročních 

členských schůzích 
c) schválení neuvolněného předsedy místního výboru KSČ Povrly – 

A. Špinka 
d) doporučení na neuvolněného předsedu celozávodního výboru 

KSČ KNV – ing. V. Chaloupka 
e) změna ve funkci ředitele technického a zásobovacího závodu 

ČSAD Libouchec 
f) návrh na posluchače stranického kursu 
g) návrhy na státní vyznamenání  
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 12. 11. 1980 1980 A 197 
1.  Stanovení hlavních cílů a směrů agitační práce středisek v příštím období, 

doplnění a stabilizace agitačních kolektivů a návrh na dobudování sítě 
agitačních středisek včetně patronátů závodů v okrese Ústí nad Labem 

  

2.  Zpráva o náboru do vojenských škol a získávání nových příslušníků do Sboru 
národní bezpečnosti 

  

3.  Rozpočet okresní organizace KSČ na rok 1981; stanovisko okresní kontrolní 
a revizní komise k rozpočtu 

  

4.  Zpráva o průběhu členských schůzí okresu za říjen   
5.  Kádrové otázky 

a) návrh na změnu organizační struktury základní organizace KSČ 
v n. p. Severočeské tukové závody Ústí nad Labem 

b) návrh na ustanovení základní organizace č. 6 v Kovohutích  
c) změna ve funkci ředitele Krajské finanční správy Ústí nad Labem 
d) návrh na úpravu platu D. Mošničkové 
e) návrh na složení výborů a předsedů základních organizací, 

celozávodního výboru, revizních komisí pro výroční členské 
schůze na úseku průmyslu, zemědělství, kultury, na Pedagogické 
fakultě a ve státních orgánech 

f) návrh na schválení cesty do zahraničí 
g) návrhy na uchazeče o studium na vysokých školách v zahraničí 
h) návrhy na V. Arnolda a J. Netsche do kursu pro ředitele na Krajské 

politické škole v nomenklatuře OV KSČ 
i)  návrhy na vyznamenání a medaile 
j) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
k) návrh na uvolnění C. Šreka z funkce předsedy Výboru lidové 

kontroly ONV  
l) návrh na uvolnění V. Šůry z funkce politického pracovníka                 

OV KSČ Ústí nad Labem 
m) rozpracování závěrů a usnesení 15. zasedání KV KSČ 

k problematice SHR na k. p. Palivový kombinát Antonína 
Zápotockého 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 26. 11. 1980 1980 A 197 
1.  Zpráva o přezimování hospodářských zvířat na Státním statku Ústí nad 

Labem v období 1980 – 1981 z hlediska bilance jadrných a objemových 
krmiv 

  

2.  Návrh písemné zprávy pro delegáty okresní konference konané                              
21. – 22. 2. 1981 

  

3.  Návrh unesení pro okresní konferenci   
4.  Kontrolní zpráva o plnění úkolů dokumentu výstavby krajského města, 

účelových staveb a rodinných domků OKAL k 31. 10. 1980; projednání 
stanoviska městského výboru KSČ a investiční komise ONV 

  

5.  Zpráva o zabezpečení zásobování obyvatelstva potravinářským                                   
a průmyslovým zbožím v závěru roku 1980 
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6.  Zpráva o provedené inventuře v jednotkách Lidových milicí okresu; 
stanovisko okresní kontrolní a revizní komise 

  

7.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení oslav 33. výročí „Vítězného 
února“ v okrese v roce 1981 

  

8.  Kádrové otázky 
a) příprava okresní konference Pionýrské organizace                            

v Ústí nad Labem 
b) příprava okresní konference Svazarmu 
c) návrh na předsedu, tajemníka, vedoucího stranické skupiny, 

okresního orgánu a revizní komise OV Českého svazu 
protifašistických bojovníků 

d) návrh na předsedy základních organizací, složení výborů 
základních organizací pro výroční členskéh schůze na úseku 
průmyslu, zemědělství a ideologie 

e) návrh na posluchače kursu Krajské politické školy pro ředitele 
f) změna ve funkci ředitele závodu Prefa Vaňov 
g) návrh na schválení cesty do zahraničí 
h) návrh na jmenování MUDr. E. Macové náměstkyní ředitele 

Okresního ústavu národního zdraví pro léčebně preventivní péči     
a ředitelkou polikliniky Okresního ústavu národního zdraví 

i)  návrh na úpravu platu V. Šubrtové 
j) návrhy na přihlášky za kandidáty 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 10. 12. 1980 1980 A 198 
1.  Zpráva předsednictva OV KSČ o předpokladech naplnění státního plánu 

v průmyslu a zemědělství v roce 1980 a zabezpečení státního plánu na rok 
1981 včetně návrhu na usnesení 

  

2.  Návrh plánu práce OV KSČ na rok 1981   
3.  Návrhy usnesení celozávodních konferencí celozávodního výboru ve Spolku 

pro chemickou a hutní výrobu, Severočeských tukových závodech, 
Palivovém kombinátu Antonína Zápotockého a ve Státním statku Ústí nad 
Labem 

  

4.  Návrhy plánů práce na 1. pololetí 1981 OV Národní fronty, ONV, Okresní 
odborové rady, OV Svazu československo-sovětského přátelství, OV SSM                    
a stanovisko politicko-organizačního oddělení OV KSČ 

  

5.  Zpráva o současném stavu a směrech dalšího zdokonalování 
vnitrostranických informací OV KSČ 

  

6.  Zpráva o schůzové činnosti základních organizací za měsíc listopad                             
a o politické situaci v okrese Ústí nad Labem 

  

7.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ od 1. 9. do 30. 11. 1980   
8.  Hodnocení oslav 63. výročí „VŘSR“ a Měsíce československo-sovětského 

přátelství v okrese 
  

9.  Politicko-ideové pojetí oslav významných výročí a jejich rámcové politicko- 
organizační zabezpečení v roce 1981 

  

10.  Návrh plánu práce komise zasloužilých členů strany při OV KSČ na rok 1981 
a zpráva o činnosti této komise za rok 1980 

  

11.  Kádrové otázky   
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a) návrh na složení  městského výboru KSČ Ústí nad Labem                               
a na městskou kontrolní a revizní komisi 

b) návrh na uvolnění posluchačů do 1. ročníku Večerní university 
marxismu-leninismu, na uvolnění lektorů, na doplnění lektorské 
skupiny dějin KSČ 

c) návrh na posluchače kursu pro předsedy základních organizací 
d) návrhy na udělení souhlasu k zahájení externí aspirantury v oboru 

společenských věd pracovníků pedagogické fakulty 
e) návrhy na vyznamenání příslušníků Lidových milicí 
f) návrhy na propůjčení medaile „Za obětavou práci pro 

socialismus“ 
g) doporučení A. Doležálka náměstkem pro kádrovou a personální 

práci v Severografii 
h) doporučení odborných ředitelů generálního ředitelství Výstavba 

severočeského kraje 
i) schválení ing. T. Cigánka do funkce obchodního náměstka                     

ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu  
j) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
k) schválení změn ve složení komisí pro pohovory poslanců ONV 
l)  schválení kádrových návrhů na plenární zasedání OV KSČ                   

dne 17. 12. 1980 
m) projednání nástupu do jednoročního kursu Vysoké školy politické 

ÚV KSČ v Praze – J. Sochanič a J. Slanec  
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 22. 12. 1980 1980 A 198 
1.  Návrh písemné zprávy pro okresní konferenci KSČ konanou ve dnech                      

21. – 22. 2. 1981 – vnitrostranická činnost v okrese Ústí nad Labem 
  

2.  Návrh písemné zprávy pro delegáty okresní konference   
3.  Zpráva o činnosti jednotek Lidových milicí za rok 1980 a návrh hlavních 

úkolů plánu hlavních opatření a velitelské přípravy na výcvikový rok 1981 
  

4.  Kontrolní zpráva o plnění opatření předsednictva OV KSČ ze dne 6. 8.                       
a 17. 9. 1980 k postupu přípravy voleb 

  

5.  Návrhy plánů práce komisí OV KSČ na 1. pololetí   
6.  Návrh na delegování členů předsednictva OV KSČ a tajemníka OV KSČ                 

na konferenci městského výboru, místního výboru, celozávodního výboru 
v lednu 1981 

  

7.  Návrh na obsazení závodů u příležitosti nástupu 1. roku 7. pětiletky dne                 
4. 1. 1981 

  

8.  Kádrové otázky 
a) návrhy na propůjčení medaile „Za obětavou práci pro 

socialismus“ 
b) návrh na přijetí J. Sedlmajera do funkce politického pracovníka 

OV KSČ 
c) návrh na jmenování K. Borovce ředitelem n. p. Prefa                                 

Ústí nad Labem 
d) změna ve funkci ředitele závodu Sfinx Ústí nad Labem  
e) návrhy na přihlášky za kandidáta z bývalých členů strany 
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f) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
g) návrh kandidátů do KV Pionýrské organizace v Ústí nad Labem 
h) návrh na doporučení k propůjčení „Řádu práce” J. Dvořákovi, 

místopředsedovi KNV 
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 7. 1. 1981 1981 A 199 
1.  Návrh usnesení okresní konference KSČ konané 21. – 22. 2. 1981   
2.  Návrh usnesení městské konference KSČ v Ústí nad Labem konané                            

dne 31. 1. 1981 
  

3.  Plán přípravy volební propagandy a agitace, složení komise pro řízení 
masově-politické práce v předvolební kampani 

  

4.  Politicko-organizační zabezpečení oslav 1. a 9. máje, 36. výročí osvobození 
Československa a 60. výročí založení KSČ 

  

5.  Politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ v měsíci 
únoru 

  

6.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení veřejných stranických schůzí 
v okrese 

  

7. Návrh na úpravu důchodu B. V. Vozdeckému 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 21. 1. 1981 1981 A 199 
1.  Předání socialistického závazku Okresního ústavu národního zdraví                     

na počest XVI. sjezdu KSČ a 60. výročí založení KSČ 
  

2.  Rozbor stížností a dopisů pracujících došlých na OV KSČ v roce 1980   
3.  Zpráva o stavu a úrovni kádrového programu Palivového kombinátu 

Antonína Zápotockého na období 1981 – 1985; stanovisko průmyslového 
oddělení OV KSČ 

  

4.  Kontrolní zpráva o stavu a úrovni rozvoje pracovní iniciativy, její zaměření 
na počest XVI. sjezdu KSČ a 60. výročí založení KSČ 

  

5.  Předběžné hodnocení výsledků v ekonomice a sociálním programu v okrese 
za rok 1980 

  

6.  Hodnocení přípravy a průběhu výročních členských schůzí v základních 
organizacích okresu; informace o politické situaci v okrese 

  

7.  Zhodnocení obsahové úrovně Zpravodaje OV KSČ na 2. pololetí 1980 a jeho 
obsahové zaměření na 1. pololetí 1981 

  

8.  Politicko-organizační zabezpečení akcí v rámci 15. výročí družebních vztahů 
Ústí nad Labem – Vladimir v roce 1981 

  

9.  Kádrové otázky 
a) návrhy komplexních hodnocení místopředsedy a tajemníka                

ONV za období 1976 – 1980 
b) návrh na delegování pracovníků aparátu OV KSČ do základních 

organizací KSČ na únor a duben 1981 k prověření rozpracování 
závěrů výročních členských schůzí a stranických konferencí 

c) návrh do funkce náměstka Koordinační správy ministerstva 
stavebnictví v Ústí nad Labem ing. -  J. Müller 

d) změna ve funkci ředitele Severočeských energetických závodů               
v Ústí nad Labem 

e) návrhy posluchačů stranických kursů 
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f) návrh na uchazeče o vysokoškolské studium uměleckého směru 
pro školní rok 1981/1982  

g) návrh na platové zařazení některých členů KSČ 
h) schválení služební cesty do zahraničí 
i) návrhy na vyškrtnutí z řad kandidátů, na zrušení členství 
j) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
k) návrh na složení volební komise pro volby do zastupitelských 

sborů v roce 1981 
l) informace o zásobování obyvatelstva v lednu 1981 bramborami  

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 4. 2. 1981 1981 A 199 

1.  Obsahová, organizační a kádrová příprava okresní konference                                     
21. – 22. 2. 1981 

  

2.  Zpráva o realizaci plnění usnesení ÚV KSČ k dalšímu zkvalitňování členské 
základny v okrese 

  

3.  Rozbor hospodaření okresní organizace KSČ za rok 1980, rozpočet fondu 
kulturních a sociálních potřeb na rok 1981 a návrh rozpočtu základních 
organizací, celozávodního výboru a městského výboru na rok 1981; 
stanovisko okresní kontrolní a revizní komise 

  

4.  Zhodnocení výročních konferencí celozávodního výboru a „všeplenárních“ 
schůzí v okrese 

  

5.  Zpráva o odběru a využívání stranického tisku, práce tiskových komisí                   
a tiskových důvěrníků – stav soutěže v odběru tisku v okrese 

  

6.  Politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ 
k rozpracování závěrů okresní konference a zabezpečení vnitrostranické 
směrnice k volbám 

  

7.  Politicko-organizační zabezpečení výzvy OV KSČ, ONV, Okresní odborové 
rady, OV Národní fronty ve sklizni metrákové akce sena z mechanizačně 
nepřístupných a ostatních ploch v okrese Ústí nad Labem 

  

8.  Kádrové otázky 
a) návrh na posluchače stranických kursů 
b) návrh na dálkové studium M. Loudy na Vysoké škole politické 

ÚV KSČ 
c) návrh na vyslání mladých lékařů do socialistických zemí k získání 

vědecké aspirantury 
d) návrh na udělení souhlasu k zahájení externí aspirantury v oboru 

společenských věd odborným asistentům Pedagogické fakulty 
Ústí nad Labem 

e) souhlas k obhájení kandidátské disertační práce J. Zachera 
f) návrh na udělení státního vyznamenání J. Marešovi „Za zásluhy 

o výstavbu“ 
g) návrh vyhodnocení a přijetí žen u prezidenta, předsedy vlády, 

předsedy KNV při příležitosti Mezinárodního dne žen 
h) návrh na uvolnění J. Nedbala z funkce vedoucího kádrového                       

a personálního útvaru v Kovohutích S. M. Kirova Povrly 
i) změna ve funkci náměstka pro kádrovou a personální práci 

v Severočeských plynárnách 
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j) návrhy na vyškrtnutí a vyloučení z řad kandidátů KSČ 
k) návrhy posluchačů stranického kursu v Krajské politické škole 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 11. 2. 1981 1981 A 200 
1.  Plnění politicko-organizačního zabezpečení přípravy okresní konference 

včetně kádrové přípravy 
  

2.  Zpráva okresní kontrolní a revizní komise pro okresní konferenci   
3.  Zpráva o vyřizování stížností, připomínek a podnětů pracujících v okrese                 

za 2. pololetí; informace o výskytu hesel v našem okrese a některých 
negativních jevech mezi příslušníky Okresní správy SNB; informace o vývoji 
kriminality 

  

4.  Zhodnocení členských schůzí základních organizací za měsíc leden 1981 
včetně statistických údajů 

  

5.  Informace o politické situaci v okrese   
6.  Politicko-organizační zabezpečení oslav 111. výročí narození V. I. Lenina   
7.  Politicko-organizační zabezpečení slavnostního přijetí vybraných žen okresu 

u předsedy ONV 
  

8.  Kádrové otázky 
a) návrh na uvolnění M. Koleně z funkce politického pracovníka                  

OV KSČ 
b) stáž na oddělení pro řízení stranické práce v zemědělství                          

a potravinářském průmyslu OV KSČ 
c) návrh na přijetí administrativní pracovnice OV KSČ 
d) návrh do funkce zástupce náčelníka Okresní správy SNB pro úsek 

veřejné bezpečnosti  – pplk. J. Novotný 
e) změna ve funkci ředitele značkové opravny Automobilových 

závodů Libouchec 
f) návrh na vydání přihlášky za kandidáta KSČ 
g) návrhy na vyškrtnutí a na zrušení členství  
h) návrh na ustanovení do funkce náměstka okresního prokurátora 

– JUDr. E. Vašíčková 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 4. 3. 1981 1981 A 200 
1.  Návrhy na složení komisí OV KSČ; složení a plán komise pro řízení 

agitačního a propagačního zajištění všeobecných voleb do zastupitelských 
orgánů v roce 1981 v okrese Ústí nad Labem 

  

2.  Kontrolní zpráva o plnění usnesení k zabezpečení přezimování 
hospodářských zvířat v zimním období 1981, včetně plnění úkolů 
v živočišné výrobě na Státním statku v Ústí nad Labem 

  

3.  Zhodnocení členských schůzí KSČ za měsíc únor   
4.  Politicko-organizační zabezpečení výzvy OV KSČ, ONV, Okresní odborové 

rady, OV Národní fronty ve sklizni „Každý občan 1 q sena“ z mechanizačně 
nepřístupných a ostatních ploch v okrese Ústí nad Labem 

  

5.  Politicko-organizační zabezpečení Letní mírové slavnosti 1981 v Dubicích   
6.  Kádrové otázky 

a) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za zásluhy                               
o výstavbu“ J. Kejdanovi 

b) změna ve funkci ředitele Melioračního družstva Ústí nad Labem 
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c) uvolnění R. Radza, ředitele Ústředního podniku zemědělské 
techniky Chabařovice 

d) návrhy na uchazeče o studium vysokých škol pedagogického 
směru – 1. etapa 

e) souhlas se studiem žurnalistiky M. Ježková 
f) návrhy posluchačů stranických kursů 
g) návrh na ustavení základní organizace č. 17 ve Spolku pro 

chemickou a hutní výrobu  
h) návrhy na nové příslušníky Lidových milicí v okrese 
i) návrh na udělení Řádu „Vítězného února“ Spolku pro chemickou 

a hutní výrobu  
j) postup při zabezpečování vnitrostranické směrnice k volbám               

do zastupitelských sborů; politicko-organizační zabezpečení 
plenárního zasedání OV KSČ v březnu 

k) změna ve funkci náčelníka okresního štábu Lidových milicí  
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 18. 3. 1981 1981 A 200 
1.  Návrh zprávy a usnesení pro 2. plenární zasedání OV KSČ k zabezpečení 

vnitrostranické směrnice k volbám do zastupitelských sborů v roce 1981 
  

2.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ za období od 1. 12. 1980                            
do 20. 2. 1981 

  

3.  Zhodnocení obsahu jednání okresní konference KSČ konané                                   
v Ústí nad Labem 21. – 22. 2. 1981 a rozbor diskuse z hlediska vznesených 
připomínek 

  

4.  Návrh na stanovení poslanců ONV, MěNV a MNV okresu pro volby                            
do zastupitelských orgánů 1981 

  

5.  Komplexní hodnocení práce předsedy MěNV v Ústí nad Labem Fr. Horáčka   
6.  Návrh komplexního hodnocení uvolněných předsedů a tajemníků MěNV                       

a MNV okresu za volební období 1976 – 1980 a návrhy na tyto funkce pro 
volební období 1981 – 1985 

  

7.  Návrh kandidátů na poslance ONV pro volební období 1981 – 1985   
8.  Zpráva o plnění volebního programu Národní fronty 1976 – 1980   
9.  Směrnice pro propagandistické a agitační zabezpečení všeobecných voleb 

do zastupitelských sborů v roce 1981 v okrese Ústí nad Labem 
  

10.  Návrh na vedoucí agitačních středisek v okrese Ústí nad Labem včetně 
agitačního střediska na Pedagogické fakultě Ústí nad Labem 

  

11.  Kontrolní zpráva o zabezpečení bytové výstavby v letech 1981 – 1982   
12.  Vyhodnocení podniků, kolektivů a jednotlivců za období roku 1980 „Štítem 

6. pětiletky” 
  

13.  Zpráva o výsledcích plnění plánu průmyslové výroby za měsíc únor 1981   
14.  Kádrové otázky 

a) návrh na protokol přizvaných na jednání předsednictva OV KSČ                
a plenární zasedání 

b) návrh na doporučení Z. Pavlíkové do funkce politické pracovnice 
OV KSČ 

c) změna ve funkci náměstka pro kádrovou a personální práci                    
v n. p. Chemopharma 
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d) změna ve funkci ředitele závodu KOH–I–NOR Tisá 
e) změna ve funkci vedoucího oddělení pro kádrovou a personální 

práci Krajské správy Českého statistického úřadu 
f) návrh na zařazení J. Sobotky do kádrových rezerv aparátu OV KSČ 

včetně schválení stáže 
g) návrhy na uchazeče o studium vysokých škol pedagogického 

směru – 2. část 
h) návrh na schválení I. Zemína k tříletému pobytu v Mongolsku 
i) souhlas se studiem externí aspirantury ing. M. Handla na Vysoké 

škole ekonomické 
j) doporučení na zahájení externí aspirantury ing. V. Borovičky                 

na Vysoké škole ekonomické 
k) souhlas s povolením studia externí aspirantury RNDr. J. Anděla          

na přírodovědecké fakultě 
l) návrh na propůjčení medailí 
m) návrhy posluchačů stranických kursů 
n) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
o) návrhy na platové zařazení RSDr. J. Lána a Z. Dlouhého 

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 1. 4. 1981 1981 A 201 

1.  Návrh na složení městských a místních volebních komisí Národní fronty 
v okrese pro volby 1981 

  

2.  Návrh na složení obvodních volebních komisí pro volby poslanců ONV   
3.  Návrh na složení rad ONV a MěNV v Ústí nad Labem   
4.  Návrh volebního programu Národní fronty okresu na příští volební období   
5.  Rozbor vystoupení vedoucího delegace ÚV KSČ a vedoucího tajemníka                

KV KSČ J. Hajna na okresní stranické konferenci 
  

6.  Kontrolní zpráva o přípravě oslav 1. máje a 36. výročí osvobození ČSSR 
v okrese Ústí nad Labem 

  

7.  Zhodnocení plnění opatření k zabezpečení národního hospodářství palivy          
a energií v zimním období 1980 – 1981 

  

8.  Politicko-organizační zabezpečení společného slavnostního plenárního 
zasedání OV KSČ a městského výboru KSČ, okresní a městské kontrolní a 
revizní komise k 60. výročí založení KSČ 

  

9.  Politicko-organizační postup při zabezpečování rozpracování závěrů                          
XVI. sjezdu KSČ v okresní organizaci KSČ v Ústí nad Labem 

  

10.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení školení nově zvolených 
poslanců do zastupitelských sborů ve dnech 4. – 16. 5. 1981 

  

11.  Kádrové otázky 
a) návrhy na uchazeče o studium vysokých škol pedagogického 

směru 
b) návrh nových členů Lidových milicí v okrese 
c) návrhy na vyznamenání a medaile 
d) návrhy posluchačů stranických kursů 
e) návrhy na schválení cest do zahraničí 
f) návrh na vydání přihlášky za kandidáta KSČ 
g) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
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h) návrh na propůjčení medaile „Za obětavou práci pro socialismus“ 
F. Uhlířovi 

i)  informace o metrákové akci sena 
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 15. 4. 1981 1981 A 201 
1.  Zpráva o zabezpečení úkolů v senoseči na Státním statku Ústí nad Labem   
2.  Kontrolní zpráva o realizaci plnění usnesení okresní konference                            

ke zkvalitňování členské základny ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu a 
stanovisko k předložené zprávě 

  

3.  Hodnocení výročních členských schůzí v okrese Ústí nad Labem   
4.  Vyhodnocení členských schůzí KSČ za březen   
5.  Kádrové otázky 

a) návrh na složení delegace OV KSČ a termínu pobytu v družební 
oblasti Vladimir 

b) návrhy na propůjčení medaile 
c) návrhy posluchačů stranických kursů 
d) návrh na zařazení V. Pavla do kádrových rezerv KV KSČ                            

v Ústí nad Labem 
e) změna ve funkci vedoucího kádrového a personálního útvaru 

Severočeských konzerváren a drožďáren 
f) návrh na stáž J. Ložanové v Domě politické výchovy OV KSČ 
g) návrh na doporučení uchazeče St. Bartůška k dennímu studiu                     

na VŠ pedagogického směru 
h) návrh na jmenování patronátních závodů pro agitační středisko                

ve Velkém Březně 
i) žádost o povolení a souhlas k výjezdu do zahraničí J. Pospíšila 

ředitele Strojobalu a F. Uhlíře, technického náměstka 
Severočeských tukových závodů 

j) návrh na složení komisí pro závěrečné zkoušky ročníku Večerní 
university marxismu-leninismu 1980/1981 

k) návrh na vydání přihlášky za kandidáta KSČ 
l) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
m) politicko-organizační postup při zabezpečování rozpracování 

závěrů XVI. sjezdu v okresní organizaci KSČ v Ústí nad Labem 
n) návrh na zařazení J. Ježka do kádrových rezerv OV KSČ a přijetí              

na stáž na OV KSČ 
o) návrh na propůjčení medaile V. Vozdeckému 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 29. 4. 1981 1981 A 201 
1.  Zpráva o stavu a zabezpečení plnění úkolů státního plánu, inovace a kvality 

výrobků v potravinářském průmyslu včetně zabezpečení pracovních sil se 
zaměřením na závody Severočeský průmysl masný, Severočeské pivovary, 
Severočeské pekárny, Severočeské konzervárny a drožďárny 

  

2.  Rozpracování závěrů, usnesení, okresní a krajské konference, XVI. sjezdu 
KSČ a hlavní směry postupu při jejich realizaci v podmínkách okresní 
organizace KSČ 

  

3.  Návrh plánu práce předsednictva OV KSČ na 2. pololetí 1981, obsahové   
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náměty na 1. pololetí 1982 a doplnění plánu práce na 1. pololetí 1982 
4.  Plnění úkolů dokumentu výstavby krajského města; stanovisko městského 

výboru KSČ 
  

5.  Vyhodnocení topné sezóny 1980 – 1981    
6.  Návrh na kádrovou, obsahovou a organizační přípravu okresní konference 

Českého svazu tělesné výchovy; změna ve funkci předsedy OV Českého 
svazu tělesné výchovy a návrh komplexního hodnocení 

  

7.  Kádrové otázky 
a) návrh místopředsedy ONV – J. Hloušek 
b) návrh místopředsedy MěNV – Fr. Lebeda 
c) návrh na zařazení A. Drdáka do kádrových rezerv pro aparát                

OV KSČ 
d) změna ve funkci tajemníka Pedagogické fakulty 
e) změna ve funkci ředitele technicko-opravárenského závodu 

Potraviny 
f) návrh na uvolnění J. Imrové z aparátu OV KSČ  
g) zhodnocení stáže J. Černého na OV KSČ 
h) návrh na uvolnění J. Houžvice z funkce tajemníka OV SSM             

včetně hodnocení 
i)  návrh na schválení služební cesty do zahraničí 
j) projednání přihlášek kandidátů do KSČ 
k) návrhy na změny v kandidátce Národní fronty pro volby do ČNR, 

KNV, ONV 
l) návrh na jmenování do funkce ředitele odštěpného závodu 

Potraviny – V. Dvořáková 
m) návrh na skupinu pro stranické šetření stížnosti na vedoucí 

stranické a hospodářské funkcionáře n. p. Kovohutě Povrly 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 13. 5. 1981 1981 A 202 
1.  Návrh organizace volebních dnů při volbách do zastupitelských sborů              

ve dnech 5. 6.; politicko-organizační zabezpečení přípravy a organizace 
ustavujícího plenárního zasedání ONV po volbách; zpráva o činnosti okresní 
volební komise; zpráva o přípravě a průběhu předvolebních schůzí 

  

2.  Kontrolní zpráva o plnění usnesení předsednictva OV KSČ za období                           
od 1. 7. 1980 do 31. 3. 1981 

  

3.  Vyhodnocení zimního období a současný stav v plnění úkolů závodního 
výboru na Státním statku; stanovisko zemědělského oddělení OV KSČ 

  

4.  Zhodnocení členských schůzí za měsíc duben 1981   
5.  Rozbor plnění úkolů hospodářského plánu v průmyslových závodech okresu 

za 1. čtvrtletí 1981 
  

6.  Zabezpečení zásobování v měsíci květnu a červnu včetně opatření 
k bezporuchovému zásobování 

  

7.  Kádrové otázky 
a) připomínka delegáta základních organizací ze Sfinxu v diskusi            

na okresní konferenci 
b) návrh na uvolnění J. Holodana z aparátu OV KSČ 
c) změna ve funkci vedoucího kádrového a personálního oddělení 

 B 99 
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v Mototechně 
d) návrh na vyslání Z. Zikmunda do Angoly 
e) návrhy na schválení cesty do zahraničí 
f) návrhy na vyškrtnutí z řad kandidátů, vyloučení z řad členů KSČ 
g) návrh na vydání přihlášky za kandidáta KSČ 
h) návrhy na potvrzení přihlášek za kandidáta 
i) projednání přihlášek do KSČ 
j) návrh na schválení cesty O. Wolfové do zahraničí  
k) zhodnocení oslav Svátku práce v okrese 

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 27. 5. 1981 1981 A 202 

1. Zabezpečení přípravy a průběhu voleb 
2. Zpráva o stavu kádrových rezerv pro aparát a nomenklaturu OV KSČ 
3. Zpráva o plnění usnesení ÚV KSČ o „Jednotném systému branné výchovy 

obyvatelstva”  
4. Zhodnocení květnových oslav v okrese 
5. Politicko-organizační zabezpečení oslav Slovenského národního povstání 
6. Politicko-organizační zabezpečení vyřazení absolventů Večerní university 

marxismu-leninismu, návrh na další zařazení absolventů 
7. Politicko-organizační zabezpečení rozboru politických a sociálních 

podmínek vývoje členské základny v Severočeských tukových závodech 
8. Kádrové otázky 

a) návrh na revokaci usnesení o složení delegace OV KSČ do 
družební oblasti Vladimir 

b) návrh do funkce náčelníka okresního štábu Lidových milicí 
c) návrh na uvolnění ing. J. Brokla z funkce vedoucího krajské 

zemědělské stanice 
d) návrh na ing. Z. Lankaše do funkce vedoucího krajské 

zemědělské stanice 
e) návrh na schválení K. Eimuta do funkce ředitele Teplárny Trmice 
f) návrh na schválení J. Blažka do funkce ředitele rozvodného 

závodu Severočeských energetických závodů Ústí nad Labem 
g) návrh na uvolnění Pavla Mlezivy z funkce předsedy základní 

organizace KSČ v podniku Brnosmalt a obsazení této funkce 
Františkem Kirschnerem 

h) návrh na vyjádření souhlasu k obhajobě kandidátské disertační 
práce na lékařské fakultě 

i) návrh na přijetí do externí vědecké aspirantury v oboru statiky 
j) návrh na zařazení posluchačů do šestiměsíčního kursu v krajské 

politické škole 
k) návrh na schválení cesty do zahraničí 
l) přihlášky do KSČ 
m) návrh na propůjčení medaile „Za obětavou práci pro 

socialismus” J. Klaudymu 
 

  

Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 4. – 6. 6. 1981 1981 A 202 
1.  Propagačně agitační zabezpečení voleb do zastupitelských sborů v okrese   
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2.  Výsledky agitační práce na závodech a podnicích, hodnocení výzdoby   
3.  Politická situace v okrese, výsledky předvolebního shromáždění   
4.  Připravenost národních výborů na volební dny, situace v zásobování   
5.  Připravenost stranických orgánů a organizací, orgánů Národní fronty                         

a volebních komisí 
  

6.  Zpráva o uzavření volebních místností   
7.  Informace o průběhu posledních příprav k zahájení voleb, politické situaci, 

pracovní a politické aktivitě 
  

8.  Informace o přípravě voleb do zastupitelských orgánů všech stupňů 
v okrese Ústí nad Labem 

  

9.  Informace o zajištění klidu a pořádku   
10.  Informace o stranickém řízení voleb do zastupitelských sborů                                   

ve střediskových obcích  
  

11.  Informace o pracovní aktivitě a uzavřených socialistických závazcích   
12.  Stranické zabezpečení voleb do zastupitelských sborů a práce zmocněnců 

městského výboru KSČ 
  

13.  Informace o prvých poznatcích a zahájení průběhu voleb, o činnosti 
volebních komisí; politická nálada mezi obyvatelstvem 

  

14.  Informace o účinnosti agitační práce, jednotlivá upozornění   
15.  Agitačně-propagační zajištění voleb   
16.  Zhodnocení schůzové činnosti základních organizací  za měsíc květen   
17.  Návrhy na potvrzení přihlášek za členy a kandidáty KSČ   
18.  Návrhy na úpravu platu politického odborníka  

a administrativní pracovnice OV KSČ 
  

19.  Informace o průběhu voleb, o situaci v zásobování   
20.  Informace o situaci v okrese z hlediska klidu a pořádku   
21.  Informace o průběhu voleb do zastupitelských orgánů všech stupňů                      

v okrese 
  

22.  Informace o počtu zapsaných do voličských seznamů   
23.  Charakteristika prvního dne voleb, názorová hladina, ostraha volebních 

místností 
  

24.  Informace o klidu a pořádku v okrese   
25.  Zahájení druhého dne voleb, včasnost otevření volebních místností   
26.  Politická situace v okrese   
27.  Charakteristika průběhu a plynulosti voleb   
28.  Pracovní aktivita, uzavírané závazky   
29.  Agitačně-propagační činnost v průběhu volebních dnů   
30.  Informace o průběžném výsledku voleb   
31.  Celková politická atmosféra v závěru voleb, řešení vzniklých problémů   
32.  Informace o situaci v okrese   
33.  Předběžné výsledky o volbách   
34.  Návrh na schválení služební cesty do zahraničí   
35.  Politická charakteristika průběhu a výsledků voleb   
37.  Politické zhodnocení přípravy, průběhu a výsledků voleb do zastupitelských 

sborů v okrese 
  

38.  Výsledky voleb poslanců národních výborů 
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 10. 6. 1981 1981 A 202 
1.  Stav politicko-výchovné práce na školách I. cyklu v okrese; organizační 

zabezpečení školního roku 1981/1982; dislokace pedagogických pracovníků 
  

2.  Plnění „Souboru opatření v boji proti kriminalitě a negativním jevům 
v okrese a účinnosti výjezdního zasedání mezirezortních porad orgánů 
činných v trestním řízení“ 

  

3.  Kontrolní zpráva o plnění usnesení předsednictva OV KSČ k náboru                     
do vojenských škol a získávání nových příslušníků k SNB 

  

4.  Kádrové otázky 
a) návrh na schválení nových příslušníků Lidových milicí 
b) výsledky stranického šetření se Z. Koubou, předsedou 

celozávodního výboru a ing. Filipem, ředitelem Kovohutí                                        
S. M. Kirova Povrly 

c) návrh na uvolnění J. Škváry z funkce vedoucího katedry výtvarné 
výchovy Pedagogické fakulty 

d) návrh na udělení vyznamenání „Zasloužilý lékař“                              
MUDr. M. Ramešovi, CSc.  

e) návrh na schválení cesty do zahraničí 
f) návrh na F. Rutara do funkce politického pracovníka OV KSČ 
g) návrh na uvolnění J. Závorky z funkce politického pracovníka               

OV KSČ 
h) návrh na jmenování Z. Piknera do funkce ředitele závodu Tesla 

Ústí nad Labem 
 

  

Zápisy ze schůze předsednictva OV KSČ 24. 6. 1981 1981 A 203 
1.  Závěrečná zpráva o hodnocení stranického vzdělávání za období 1980/1981   
2.  Zpráva o zabezpečení žňových prací na Státním statku Ústí nad Labem 

v roce 1981 
  

3.  Návrh rozvoje krajského města v 7. pětiletce   
4.  Kontrolní zpráva o plnění usnesení krajského výboru a předsednictva OV 

KSČ ze dne 12. 11. 1980 k zajištění těžby uhlí a skrývky na k. p. Palivový 
kombinát Antonína Zápotockého 

  

5.  Kontrolní zpráva o naplňování a postupné realizaci „Souboru opatření                
ke zdokonalování plánovitého řízení národního hospodářství 
v průmyslových podnicích a závodech okresu“ 

  

6.  Zpráva o výsledku kontroly vyřizování připomínek z výročních členských 
schůzí základních organizací a stranických konferencí 

  

7.  Návrh na převedení Okresní politické školy z Podniku služeb mládeže v Tisé 
– internátní na neinternátní formu školení při Domě politické výchovy                
v Odborového domu kultury pracujících 

  

8.  Politicko-organizační zabezpečení 5. plenárního zasedání OV KSČ konaného 
15. – 16. 7. 1981 v Krásném Lese a návrhy osnovy ke zpracování zprávy 
„Zhodnocení voleb do zastupitelských sborů v okrese Ústí nad Labem“ 

  

9.  Kádrové otázky 
a) návrh pracovního plánu plenárního zasedání ONV a rady ONV   
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na 2. pololetí 
b) návrh na vedoucí skupinu pro vedení stranické skupiny poslanců 

ONV a na její svolání; kádrové návrhy na předsedy 12 komisí 
pléna ONV pro volební období 1981 – 1986 

c) návrhy na předsedy dvou posudkových komisí sociálního 
zabezpečení ONV, na odvolání místopředsedy výboru lidové 
kontroly ONV a na jmenování pro období 1981 – 1986 

d) návrh na vedení stranické skupiny OV Českého svazu tělesné 
výchovy a na vedoucího stranické skupiny 

e) změna ve funkci ředitele Krajské správy Českého statistického 
úřadu 

f) návrh na schválení ing. J. Brhlíka do funkce státního zástupce  
náměstka pro výstavbu Severočeského ředitelství spojů              
v Ústí nad Labem 

g) návrh na schválení ing. J. Chuchuta do vedoucí funkce                          
v n. p. Kovohutě Povrly 

h) návrh na stáž na OV KSČ – K. Horký 
i) návrhy posluchačů stranických kursů 
j) návrhy na schválení cest do zahraničí 
k) návrhy na potvrzení přihlášek za členy a kandidáty KSČ  

 
Zápisy ze schůze předsednictva OV KSČ 8. 7. 1981 1981 A 203 

1.  Příprava plenárního zasedání OV KSČ konaného ve dnech 15. 7. –                          
16. 7. 1981 

  

2.  Zhodnocení obsahové úrovně Zpravodaje OV KSČ za 1. pololetí 1981 a její 
návrh na 2. pololetí 

  

3.  Návrh hlavních akcí pořádaných u příležitosti Dne tisku v roce 1981   
4.  Návrh kulturního programu na Letní mírovou slavnost v Dubicích                              

a slavnostního zasedání k 37. výročí Slovenského národního povstání 
v Okresním kulturním středisku 

  

5.  Zhodnocení členských schůzí KSČ a politické situace v okrese v červnu 1981    
6.  Postup a výsledky řešení připomínek z okresní konference KSČ   
7.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení ideologické konference konané 

24. 10.  
  

8.  Návrh plánu práce Domu politické výchovy na období 1981 – 1982   
9.  Kádrové otázky 

a) návrh přijetí nových příslušníků Lidových milicí 
b) seznam nomenklaturních pracovníků OV KSČ a městského 

výboru KSČ zařazených do výkonu politických služeb na OV KSČ 
v Ústí nad Labem 

c) návrhy posluchačů stranických kursů 
d) návrh na posluchače 1. ročníku Večerní university marxismu- 

leninismu  
e) návrh na uvolnění a komplexní hodnocení A. Krajíčka, ředitele 

ZDŠ ve Velkém Březně 
f) návrh na jmenování E. Zámečníka do funkce ředitele 29. ZDŠ              

od 1. 9. 1981 
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g) ustavení základní organizace  při 29. ZDŠ, návrh na předsedu 
základní organizace  

h) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ na 17. ZDŠ 
i)  návrh na změnu názvu základní organizace 16. ZDŠ na základní 

organizaci KSČ 20. ZDŠ od 1. 9. 1981 
j) návrh na uvolnění a doplnění lektorských skupin OV KSČ 
k) návrh na ocenění práce nejaktivnějších lektorů Domu politické 

výchovy, KPV a SSM za léta 1980 – 1981 
l) návrhy na vyznamenání  
m) návrh na povolení k rigorózní zkoušce J. Holubovi, politickému 

pracovníku OV KSČ  
n) návrh na prodloužení stáže J. Ježka na ideologickém oddělení          

OV KSČ do 31. 8. 1981 
o) změna ve funkci vedoucí Čedoku 
p) návrh na schválení služební cesty do zahraničí 
q) návrhy na potvrzení přihlášek za kandidáty a členy KSČ 
r) návrhy na vyškrtnutí, zrušení členství, na vyloučení z řad KSČ 
s) návrh na stáž J. Horákové na OV KSČ 

 
Zápisy ze schůze předsednictva OV KSČ 22. 7. 1981 1981 A 203 

1.  Plnění hlavních cílů a směrů práce agitačních středisek, vyhodnocení 
patronace závodů, výsledky masově-politické práce a agitace při 
zabezpečování voleb 

  

2.  Vyhodnocení soudců z lidu Okresního soudu v Ústí nad Labem za volební 
období 1978 – 1982 a politicko-organizační zabezpečení voleb soudců z lidu 
v roce 1982 

  

3.  Rozbor stížností a dopisů pracujících došlých na OV KSČ v 1. pololetí 1981   
4.  Kádrové otázky 

a) návrh na uvolnění z funkce V. Reichla, ředitele Okresní správy 
silnic Ústí nad Labem 

b) návrh na uvolnění z funkce V. Zárybnického předsedy výrobního 
družstva Stavba; návrh na schválení V. Reichla předsedou 

c) změna ve funkci předsedy místního výboru KSČ Povrly 
d) návrh na uvolnění Z. Krále, ředitele n. p. Chemopharma včetně 

komplexního hodnocení; vyjmutí ing. L. Horáčka z kádrových 
rezerv OV KSČ pro mimostranickou nomenklaturu; návrh                 
na jmenování J. Jakubky ředitelem n. p. Chemopharma               
Ústí nad Labem 

e) návrh na udělení státního vyznamenání „Za vynikající práci“                 
V. Inquortiovi 

f) návrh na ustavení základní organizace KSČ při Investorsko- 
inženýrské organizaci Ústí nad Labem 

g) návrh na V. Skalníka do funkce politického pracovníka OV KSČ 
h) návrh do funkce politické pracovnice, lektorky Domu politické 

výchovy OV KSČ J. Ložanové  
i) návrh na úpravu platu politickým a administrativním 

pracovníkům OV KSČ 
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j) návrhy na uchazeče o studium vysoké školy pedagogického 
směru 

k) návrhy posluchačů stranických kursů 
l) návrh na schválení cesty do zahraničí 
m) návrh na potvrzení přihlášek za kandidáty a členy KSČ  
n) návrhy na vyškrtnutí z řad kandidátů, zrušení členství v KSČ,             

na vyloučení z řad členů 
 

Zápisy ze schůze předsednictva OV KSČ 5. 8. 1981 1981 A 204 
1.  Zpráva o politicko-výchovné práci ROH a její podíl na plnění hospodářských 

úkolů, efektivnosti výroby a kvalitě veškeré práce 
  

2.  Kontrolní zpráva o odběru stranického tisku v okrese, práci tiskových komisí 
celozávodních výborů, městského výboru KSČ, činnost tiskových důvěrníků 
a využívání stranického tisku v práci základních organizací KSČ 

  

3.  Informativní zpráva o činnosti jednotek Lidových milicí v okrese                          
za 1. pololetí 1981 

  

4.  Informace o plnění úkolů státního plánu průmyslu okresu za 1. pololetí 
1981 

  

5.  Opatření k dopracování programu rozvoje krajského města                             
Ústí nad Labem v 7. pětiletce 

  

6.  Politicko-organizační zabezpečení Okresní odborové rady k zabezpečení 
výročních členských schůzí a konferencí základních organizací  ROH, 
Okresním výboru odborových svazů, a VIII. všeodborové konference 

  

7.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení k zabezpečení odpovědné 
přípravy na zimní období 1981 – 1982 

  

8.  Politicko-organizační zabezpečení k zabezpečení klidu a pořádku 
v srpnových dnech 

  

9.  Politicko-organizační zabezpečení zpracování politicko-ekonomického 
rozboru regulace členské základny ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu 
do roku 1985 ve smyslu usnesení okresní konference KSČ 

  

10.  Politicko-organizační zabezpečení oslav Dne Československé lidové armády, 
dálkové jízdy Ústí nad Labem – Dukla a oslav 30. výročí založení Svazarmu 

  

11.  Kádrové otázky 
a) návrhy posluchačů stranických kursů 
b) žádost o povolení služební cesty ing. M. Kastnera ze 

Severočeských tukových závodů do Švýcarska 
c) návrhy na vydání přihlášek za kandidáty KSČ 
d) návrhy na potvrzení přihlášek za kandidáty a členy KSČ 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 19. 8. 1981 1981 A 204 
1.  Projednání zabezpečení výročních členských schůzí a konferencí základních 

organizací ROH; zabezpečení VIII. všeodborové konference 
  

2.  Rozbor hospodaření okresní organizace KSČ za 1. pololetí 1981   
3.  Dislokace učitelů škol II. cyklu pro školní rok 1981/1982   
4.  Vyřizování stížností, připomínek a podnětů pracujících v okrese                         

Ústí nad Labem za 1. pololetí 1981 
  

5.  Informace o průběhu členských schůzí KSČ v okrese za měsíc červenec 1981   



[97] 

 

a informace o politické situaci v okrese za měsíc červenec 
6.  Kádrové otázky 

a) návrh na schválení nových příslušníků Lidových milicí 
b) návrh na posluchače Večerní university marxismu-leninismu 1981 

– 1984 ročníku – 2. etapa 
c) návrhy posluchačů stranických kursů 
d) návrhy na uchazeče o studium vysoké školy pedagogického směru 
e) návrh na povolení externí vědecké aspirantury ing. J. Dědka,                     

Z. Svobody, W. Schwarze 
f) návrh na zařazení V. Urbana do kádrových rezerv OV KSČ 
g) návrh na uvolnění J. Běleckého z funkce ředitele Domu politické 

výchovy OV KSČ 
h) návrh na J. Holuba do funkce zastupujícího ředitele Domu politické 

výchovy OV KSČ od 1. 9. 1981  
i) návrh na jmenování I. Felltlové do funkce administrativní 

pracovnice OV KSČ 
j) návrh na uvolnění z funkce podnikového ředitele Severočeské 

konstruktivy Záruby; návrh na schválení J. Škacha do této funkce 
k) návrh na jmenování A. Kotýzy do funkce ředitele Středního 

odborného učiliště zemědělského od 1. 9. 1981 
l) návrh na uvolnění Š. Černíkové z funkce ředitelky tohoto učiliště 
m) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu“ 

O. Kopáčkovi 
n) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“                

B. Hančlové z Okresní správy spojů 
o) návrhy na potvrzení přihlášek za kandidáty a členy KSČ 
p) návrhy na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ, na zrušení členství,                       

na vyloučení z řad členů  

  

7.  Ústní informace 
 

  

Zápisy ze schůze předsednictva OV KSČ 2. 9. 1981 1981 A 204 
1.  Informativní zpráva o dosahovaných výsledcích a účinnosti práce členské 

evidence v okresní stranické organizaci zaměřené na rozborovou činnost, 
uplatňování nových pravidel členské evidence a pomoc základním 
organizacím KSČ 

  

2.  Politicko-organizační zabezpečení 6. plenárního zasedání OV KSČ 
k rozpracování 3. zasedání ÚV KSČ do podmínek okresní stranické 
organizace 

  

3.  Politicko-organizační opatření ke zpracování kádrového programu 
nomenklaturních kádrů OV KSČ na léta 1982 – 1986 

  

4.  Politicko-organizační zabezpečení oslav 85. výročí narození Kl. Gottwalda   
5.  Kádrové návrhy 

a) návrhy na uvolněné předsedy závodních výborů ROH včetně 
komplexního hodnocení; ústní informace o zabezpečení výročních 
členských schůzí, konferencí základních organizací ROH a voleb do 
orgánů ROH 

b) návrhy na odvolání z funkce zástupce náčelníka obvodního 
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oddělení VB Ústí nad Labem nadporučíky J. Noska, VB Všebořice F. 
Březáka, nadporučíka J. Doubravu z funkce náčelníka obvodního 
oddělení VB Severní terasa, nadporučíka Polívku z funkce náčelníka 
VB Trmice 

c) návrh na ustavení do funkce náčelníka 2. oddělení odboru VB 
okresní správy SNB B. Brýla 

d) návrh na ustavení do funkce zástupce náčelníka odboru VB okresní 
správy SNB Z. Opatrného 

e) návrh na ustavení do funkce náčelníka 1. oddělení odboru VB 
Okresní správy SNB Čecha 

f) návrh na ustanovení Soukala do funkce zástupce náčelníka odboru 
VB okresní správy SNB 

g) návrh na ponechání ve funkci náčelníka obvodního oddělení VB – 
Střekov – M. Krämer 

h) návrh na ustanovení do funkce náčelníka obvodního oddělení VB 
Ústí nad Labem – R. Výborný 

i) návrh na ponechání M. Kuchaře ve funkci náčelníka obvodního 
oddělení VB v Libouchci 

j) návrh na ustanovení F. Čípa náčelníkem dopravního inspektorátu 
VB okresní správy SNB 

k) návrhy posluchačů stranických kursů 
l) návrh na stáž V. Urbana na OV KSČ 
m) návrh na vyjádření souhlasu k získání hodnosti doktora lékařských 

věd MUDr. H. Duchkové 
n) návrh na udělení čestného titulu „Zasloužilá učitelka“ ke Dni 

učitelů 1982 D. Štemberové  
o) návrh k doporučení zahájení vědecké aspirantury                                 

MUDr. P. Opletalovi  
p) návrh na dálkové studium J. Vítovce z Domu politické výchovy 
q) návrh na obsazení vedoucích kursů v Okresní politické škole 
r) návrh na uvolnění z funkce tajemníka OV SSM pro střední školy                  

a schválení do funkce tajemníka OV SSM se zodpovědností za 
ideově-výchovnou práci – V. Konig 

s) povolení služební cesty do Holandska ing. M. Kastnerovi, 
obchodnímu řediteli Severočeských tukových závodů 

t) návrhy na potvrzení přihlášek za kandidáty a členy KSČ 
u) politicko-organizační zabezpečení oslav 64. výročí „VŘSR“ a Měsíce 

československo-sovětského přátelství 
v) návrh do funkce předsedy MěNV Ústí nad Labem - F. Reitoral 
w) ústní zprávy  

 
Zápisy ze schůze předsednictva OV KSČ 16. 9. 1981 1981 A 205 

1.  Obsahová příprava zasedání OV KSČ dne 23. 9. 1981   
2.  Zpráva o stavu a úrovni kádrového programu k. p. Palivový kombinát 

Antonína Zápotockého na léta 1981 – 1985; stanovisko oddělení pro 
stranickou práci v průmyslu 

  

3.  Informativní zpráva o politicko-organizačním zabezpečení přípravy voleb                   
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do občanských výborů v okrese 
4.  Zpráva o kontrole plnění usnesení ÚV KSČ z 6. 11. 1970 ke kádrové                        

a personální práci se zaměřením na vytváření kádrových rezerv 
  

5.  Zpráva z následné kontroly přístupu vedoucích pracovníků – komunistů                
a stranických orgánů k zabezpečování těžby uhlí na k. p. Palivový kombinát 
Antonína Zápotockého 

  

6.  Zpráva o výsledku průzkumu kádrového a personálního útvaru ve Spolku 
pro chemickou a hutní výrobu a v Palivovém kombinátě Antonína 
Zápotockého 

  

7.  Zhodnocení průběhu oslav 37. výročí Slovenského národního povstání 
v okrese 

  

8.  Politicko-organizační zabezpečení oslav ukončení Měsíce československo- 
sovětského přátelství 

  

9.  Zhodnocení schůzové činnosti a politické situace v okrese za měsíc srpen 
1981 

  

10.  Informativní zpráva o zabezpečení průběhu podzimních prací ve Státním 
statku Ústí nad Labem 

  

11.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení konání celookresního mírového 
aktivu žen k závěrům Světového kongresu žen; návrh na složení delegace 
žen okresu Ústí nad Labem na zahájení Světového kongresu žen v Praze 

  

12.  Kádrové otázky 
a) návrhy na zařazení posluchačů stranických kursů 
b) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ ve věci nástupu 

H. Hemrové do kursu Krajské politické školy 
c) návrh na platovou úpravu a přeřazení pracovníků OV KSČ 
d) návrh na přeřazení politického pracovníka J. Zajíčka z OV KSČ                

na KV KSČ 
e) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ                             

při 1. zvláštní škole v Ústí nad Labem 
f) změna ve funkci předsedy základní organizace  závodu Malečov, 

Státního statku Ústí nad Labem 
g) návrh na udělení souhlasu k zahájení externí aspirantury v oboru 

společenských věd ing. P. Peškovi z pobočky Československé 
akademie věd v Ústí nad Labem  

h) návrhy na schválení služebních zahraničních cest 
i)  návrh na vyškrtnutí z řad kandidátů, na zrušení členství v KSČ,                

na vyloučení z řad kandidátů  
j) návrhy na potvrzení přihlášek za kandidáty  

 

  

Zápisy z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 25. 9. 1981 1981 A 205 
1.  Kontrolní zpráva o plnění úkolů státního plánu průmyslu okresu                        

za 1. – 8. měsíc a stav přípravy plánů na rok 1982 a 7. pětiletku 
  

2.  Politicko-organizační zabezpečení ke zvýšení účinnosti stranického vlivu            
na ekonomiku okresu při zabezpečování splnění úkolů státního plánu 1981 
a v přípravě plánů pro 1982 

  

3.  Postup při realizaci politicko-organizačního zabezpečení ke zvýšení 
stranického vlivu na ekonomiku okresu v potravinářském průmyslu              
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a zemědělství 
 

Zápisy ze schůze předsednictva OV KSČ 30. 9. 1981 1981 A 205 
1.  Zpráva o stavu připravenosti na topnou sezónu    
2.  Zpráva o plnění úkolů a podílů hospodářského vedení Teplárny Trmice              

na přípravě strojního a technického zařízení závodu pro bezporuchový 
provoz v zimním období 1981 – 1982 

  

3.  Zpráva o plnění úkolů Dokumentu výstavby krajského města, účelových 
staveb a rodinných domků OKAL 

  

4.  zpráva o výsledku sklizně obilovin a bilance jejich rozdělení v roce 1981                 
na Státním statku Ústí nad Labem 

  

5.  Zpráva o průběhu stranické delegace ve Vladimiru ve dnech 6. – 12. 7. 1981   
6.  Hodnocení družebních styků za léta 1980 – 1981 a návrh plánu na období 

1982 – 1983 
  

7.  Analýza okresních novin Sever   
8.  Návrhy na opatření k výsledkům revize hospodaření okresní stranické 

organizace v Ústí nad Labem 
  

9.  Politicko-organizační zabezpečení semináře předsedů celozávodních 
výborů a základních organizací KSČ k vnitrostranickým informacím                            
a k zabezpečení závěrů zasedání OV KSČ k rozpracování usnesení  
3. zasedání ÚV KSČ 

  

10.  Kádrové otázky 
a) změna ve funkci ředitele závodu 01 Pozemních staveb                

Ústí nad Labem 
b) jmenování M. Langera ředitelem Okresní správy silnic                            

Ústí nad Labem 
c) schválení MUDr. E. Mecové náměstkyní ředitele Okresního 

ústavu národního zdraví pro léčebně preventivní péči a ředitelkou 
polikliniky Okresního ústavu národního zdraví 

d) změna ve funkci vedoucího kádrového odboru generálního 
ředitelství Výstavby Severočeského kraje v Ústí nad Labem 

e) změna ve funkci ředitele obchodního domu Labe 
f) změna ve funkci předsedy závodního výboru ROH Severočeských 

tukových závodů a Státního statku  
g) návrh do funkce neuvolněné předsedkyně Okresního výboru 

odborových svazů pracovníků zemědělství v okrese 
h)  změna ve funkci tajemníka OV SSM se zodpovědností za závodní 

organizace  
i) změna ve funkci tajemnice OV SSM se zodpovědností                              

za pionýrskou organizaci 
j) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ v Metazu 
k)  změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ Krajského 

ústavu národního zdraví 
l) návrh na úpravu výše invalidního důchodu J. Caklové 
m) návrhy posluchačů stranických kursů 
n) návrhy na propůjčení vyznamenání a medailí 
o) návrh na uzavření disciplinárního řízení s J. Harsányiem 
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p) návrhy na potvrzení přihlášek za kandidáty a členy KSČ 
q) návrh na předsedu závodního výboru ROH ve Spolku pro 

chemickou a hutní výrobu Ústí nad Labem - R. Kekule 
 

Zápisy ze schůze předsednictva OV KSČ 14. 10. 1981 1981 A 206 
1.  Zpráva o plnění úkolů plánu 1981 a příprava plánu na rok 1982                                

v n. p. Chemopharma 
  

2.  Analýza okresních novin Sever   
3.  Zhodnocení akce „Každý občan 1 q sena v okrese“   
4.  Kontrolní zpráva o průběhu realizace a dodržení plánovaných parametrů 

strojů z dovozu z nesocialistických států za období 6. pětiletky v okrese 
  

5.  Zhodnocení schůzové činnosti základních organizací KSČ o politické situaci 
v okrese za měsíc září 1981 

  

6.  Návrh na vytvoření střediskových MNV v obcích Velké Březno, Povrly, 
Libouchec 

  

7.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení konání okresní, městské 
konference a výročních členských schůzí Českého svazu žen a Českého 
červeného kříže okresu 

  

8.  Informativní zpráva o situaci v naplňování početních stavů jednotek 
Lidových milicí v okrese; zpráva o průběhu závěrečných taktických cvičení 
okresních jednotek Lidových milicí v září 1981 

  

9.  Informativní zpráva o plnění státního plánu v průmyslu okresu za tři 
čtvrtletí roku 1981 

  

10.  Kádrové otázky 
a) udělení a propůjčení vyznamenání a medailí 
b) návrhy posluchačů stranických kursů 
c) návrh na úpravu výše důchodu – J. Petrák 
d) návrh na jmenování doc. PhDr. J. Tůmy, CSc. do funkce vedoucího 

katedry dějepisu Pedagogické fakulty 
e) návrh na uvolnění M. Findy z funkce ředitele velkoobchodního 

závodu Domácí potřeby 
f) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ v OV SSM 
g) návrh na jmenování K. Kleina do funkce vedoucího katedry 

výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě 
h) návrhy na vyškrtnutí a vyloučení z řad KSČ 
i)  návrhy na potvrzení přihlášek za členy a kandidáty KSČ 
j) návrh na uvolněného předsedu závodního výboru ROH 

Palivového kombinátu Antonína Zápotockého a Severočeské 
konstruktivy 

k) návrh na schválení zahraniční služební cesty  
 

  

Zápisy ze schůze předsednictva OV KSČ 28. 10. 1981 1981 A 206 
1.  Rozpočet okresní organizace KSČ na rok 1982; stanovisko okresní kontrolní 

a revizní komise KSČ k návrhu rozpočtu 
  

2.  Analýza okresních novin Sever   
3.  Plnění závěrů předsednictva OV KSČ k dalšímu rozvoji zájmové umělecké 

činnosti 
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4.  Rozbor politických a sociálních podmínek vývoje a zkvalitňování členské 
základny v celozávodní organizaci KSČ v k. p. Severočeské tukové závody           
do roku 1985 

  

5.  Zpráva o plnění úkolů plánu roku 1981 a přípravy na rok 1982 v k. p. Sigma 
Ústí nad Labem 

  

6.  Informativní zpráva o výsledcích plnění státního plánu v okrese za období 
leden až říjen 1981 – reakce na dopis KV KSČ 

  

7.  Zpráva o stavu plnění plánu za období leden až září 1981 a opatření pro                 
4. čtvrtletí u závodů Prefa Krásné Březno, Vaňov, Trmice a Přestanov              
n. p. Prefa Ústí nad Labem a zpráva o přípravě plánu na rok 1982 

  

8.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení systému kontroly, obsahu, 
úrovně a účinnosti stranického vzdělávání 1981/1982 

  

9.  Politicko-organizační zabezpečení kádrové a obsahové přípravy                              
a celkového zabezpečení výročních členských schůzí a konferencí SSM                              
a pionýrských pracovníků 

  

10.  Politicko-organizační zabezpečení rozšířeného plenárního zasedání OV KSČ 
a celookresního aktivu poslanců 

  

11.  Návrh na složení delegace OV KSČ a termín pobytu v Karl-Marx-Stadtu    
12.  Politicko-organizační zabezpečení prosincového zasedání OV KSČ k plnění 

úkolů státního plánu v roce 1981; příprava na rok 1982 v průmyslu, 
zemědělství a hospodářství národních výborů 

  

13.  Kádrové otázky 
a) schválení nových příslušníků Lidových milicí 
b) návrh na jmenování Červinkové do funkce ředitelky ZDŠ                            

ve Velkém Březně od 1. 11.  
c) návrh na jmenování doc. PhDr. Tůmy, CSc. do funkce vedoucího 

katedry dějepisu Pedagogické fakultě 
d) změna ve funkci vedoucí studijního oddělení Pedagogické fakulty 

k 1. 11. 1981 
e) návrh posluchačů do Večerní university marxismu-leninismu                     

a nástavbového kursu metodiky stranického vzdělávání 
f) návrh na posluchače stranických kursů 
g) návrh na udělení a propůjčení vyznamenání a medailí  
h) návrhy na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ, zrušení členství, 

vyloučení z řad členů KSČ 
i)  návrhy na potvrzení přihlášek za členy a kandidáty KSČ 
j) návrh na udělení státního vyznamenání „Za vynikající práci“ 

z kvóty generálního ředitelství UNICHEM – J. Chochrun 
k) návrh na funkci uvolněného předsedy závodního výboru ROH 

v Mototechně –  P. Turek 
l) návrh na dodatečnou výměnu nové členské legitimace E. Zýkové 

 

  

Zápisy ze schůze předsednictva OV KSČ 11. 11. 1981 1981 A 206 
1.  Zpráva o zabezpečení přezimování hospodářských zvířat v období 1981 – 

1982 na Státním statku Ústí nad Labem z hlediska bilance jadrných                       
a objemných krmiv; využití náhradních zdrojů krmiv a zabezpečení 
úsporných opatření 
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2.  Kontrolní zpráva o účinnosti opatření provedených hospodářským vedením 
a stranickou organizací k zajištění těžby uhlí, zemin a výroby svítiplynu 
v zimním období 1981 – 1982 v k. p. Palivový kombinát Antonína 
Zápotockého 

  

3.  Zpráva o plnění usnesení předsednictva OV KSČ k náboru do vojenských 
škol a získávání nových příslušníků do SNB 

  

4.  Výsledky činnosti krajského odboru ochrany státních hranic Krajské správy 
SNB Ústí nad labem  

  

5.  Opatření ke zdokonalení soustavy plánovitého řízení zemědělství od roku 
1982 a politicko-organizační zabezpečení její realizace na Státním statku 
Ústí nad Labem 

  

6.  Zpráva o plnění úkolů státního plánu průmyslu okresu za tři čtvrtletí 
letošního roku a stav přípravy plánu na rok 1982 

  

7.  Kádrový projekt pléna Okresní odborové rady a dosažená skutečnost, 
jmenný seznam a charakteristika členů předsednictva a revizní komise 
Okresní odborové rady; návrh na ustavení stranické skupiny při plénu 
Okresní odborové rady včetně návrhu na vedoucího stranické skupiny; 
návrh na usnesení VIII. okresní všeodborové konference  

  

8.  Zhodnocení schůzové činnosti základních organizací KSČ a politické situace 
v okrese v měsíci říjnu 1981 

  

9.  Politicko-organizační zabezpečení závěrů 4. zasedání ÚV KSČ do podmínek 
okresní stranické organizace v Ústí nad Labem 

  

10.  Kádrové otázky 
a) změna ve funkci náměstka pro kádrovou a personální práci                 

v n. p. Severočeská konstruktiva Ústí nad Labem 
b) návrh na odvolání F. Flégla z funkce ředitele Středního 

odborného učiliště spojů včetně jeho komplexního hodnocení 
c) návrh na Otavovou ke studiu na Mezinárodním družstevním 

institutu ve Lvově v SSSR 
d) návrhy posluchačů stranických kursů 
e) návrh na zařazení ing. Z. Pengla do kádrových rezerv OV KSČ 
f) stáž ing. Pengla na OV KSČ 
g) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“           

J. Dvořákovi 
h) návrh na schválení služební zahraniční cesty 
i) návrhy přihlášek členů a kandidátů KSČ 

 

  

 Zápisy ze schůze předsednictva OV KSČ 25. 11. 1981 1981 A 207 
1.  Zpráva o plnění úkolů v investiční výstavbě na Státním statku Ústí nad 

Labem – zhodnocení investičních, neinvestičních akcí do 2 milionů Kčs 
včetně využití vlastních stavebních kapacit; vyhodnocení celkového plnění 
akcí nad 2 mil. Kčs z pohledu plnění usnesení okresní konference KSČ 

  

2.  Zpráva o zabezpečování dokumentu sekretariátu ÚV KSČ k vnitrostranickým 
informacím v činnosti okresní stranické organizace v Ústí nad Labem 

  

3.  Kontrolní zpráva o přípravě, zahájení a průběhu stranického vzdělávání 
v okrese v období 1981/1982 

  

4.  Stav a úroveň zabezpečování vánočního trhu    
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5.  Politicko-organizační zabezpečení oslav 34. výročí „Vítězného února“, „Dne 
Sovětské armády a sovětských námořních sil“ v 1982 

  

6.  Politicko-organizační zabezpečení zasedání OV KSČ k problematice 
investičního rozvoje okresu a města Ústí nad Labem v 7. pětiletce 

  

7.  Zpráva o provedené inventuře v jednotkách Lidových milicí okresu za rok 
1981 

  

8.  Kádrové otázky 
a) schválení nových příslušníků Lidových milicí v okrese 
b) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ                                         

ze dne 28. 10. 1981, kterým bylo schváleno jmenování                            
L. Veselého do funkce vedoucího studijního oddělení 
Pedagogické fakulty Ústí nad Labem od 1. 11. 1981 

c) návrh na projednání doporučení studia na vysokých školách 
v zahraničí 

d) návrh na zařazení M. Pospíšila do kádrových rezerv OV KSČ pro 
mimostranickou nomenklaturu 

e) návrh na zařazení do kádrových rezerv Ministerstva zahraničí 
ČSR pro pomoc rozvojovým zemím a na vyslání k dlouhodobému 
pracovnímu pobytu v zahraničí 

f) návrh na vyslání M. Drabálka k pobytu v Afganistanu v rámci 
technické pomoci 

g) návrh na úpravu platu politickým pracovníkům OV KSČ  
h) přijetí M. Pecinové jako administrativní pracovnice OV KSČ 
i)  návrh na vyznamenání a medaile 
j) návrhy posluchačů stranických kursů 
k) návrhy přihlášek členů a kandidátů KSČ 
l)  návrh na potvrzení do funkce vedoucího odboru kádrové a 

personální práce v Pozemních stavbách (nomenklatura KV KSČ) 
m) návrh do funkce předsedy Okresní odborové rady – V. Frolich 
n) inventarizace materiálu v jednotkách Lidových milicí; stanovisko 

okresní kontrolní a revizní komise  
 

  

Zápisy ze schůze předsednictva OV KSČ 9. 12. 1981 1981 A 207 
1.  Návrh zprávy pro plenární zasedání OV KSČ, konané dne 16. 12.; návrh 

usnesení; návrh politicko-organizačního zabezpečení závěrů plenárního 
zasedání 

  

2.  Politicko-ideové pojetí oslav významných výročí v roce 1982 a jejich 
rámcové politicko-organizační zabezpečení 

  

3.  Návrh postupu ve zkvalitnění práce s funkcionářským aktivem   
4.  Návrh závazného obsahového zaměření členských schůzí základních 

organizací KSČ na rok 1982 
  

5.  Zpráva o dosahovaných výsledcích v oblasti kádrové práce některých 
závodů a podniků okresu 

  

6.  Zpráva o činnosti jednotek Lidových milicí v roce 1981 a návrh hlavních 
úkolů a opatření na rok 1982 

  

7.  Racionalizační a úsporná opatření závodu ČSAD a redukce autobusových 
spojů v souvislosti se sníženým limitem motorové nafty na rok 1982 
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8.  Zhodnocení výsledků voleb do občanských výborů v okrese Ústí nad Labem   
9.  Vyhodnocení schůzové činnosti základních organizací KSČ a politické 

situace v okrese v měsíci listopadu 1981 
  

10.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ za období od 1. 4. do 28. 10. 1981   
11.  Předpoklad naplnění úkolů státního plánu v ekonomice okresu v roce 1981   
12.  Kádrové otázky 

a) návrh na uvolnění B. Veselého z funkce ředitele Středního učiliště 
hornického včetně komplexního hodnocení  

b) změna ve funkci předsedy vesnické organizace KSČ Petrovice 
c) změna ve funkci technicko-výrobního náměstka                                          

v k. p. Severočeské tukové závody 
d) návrh na uvolnění ing. J. Pokorného z funkce náměstka ředitele 

odštěpného závodu Mototechna Ústí nad Labem 
e) návrh na vyznamenání 
f) návrhy posluchačů stranických kursů  
g) návrh na schválení soukromé cesty do ciziny 
h) návrhy na potvrzení přihlášek za kandidáty a členy strany 
i) návrhy na vyškrtnutí z řad kandidátů, na vyloučení z řad 

kandidátů, na zrušení členství, na vyloučení z řad členů KSČ 
j) návrh na zahájení disciplinárního řízení s MUDr. Moudrým, 

členem základní organizace KSČ při ONV pro chyby v lektorské 
činnosti 
 

  

Zápisy ze schůze předsednictva OV KSČ 23. 12. 1981 1981 A 207 
1.  Návrh plánu práce OV KSČ na rok 1982 a předsednictva OV KSČ                           

na 1. pololetí 1982 
  

2.  Návrhy plánů práce na 1. pololetí 1982 Okresní odborové rady, OV SSM,   
OV Národní fronty, ONV a OV Svazu československo-sovětského přátelství                   
v Ústí nad Labem 

  

3.  Návrh plánu práce a činnosti okresní kontrolní a revizní komise KSČ na 1982   
4.  Zhodnocení obsahu Zpravodaje OV KSČ za 2. pololetí 1981 a návrh jeho 

obsahového zaměření na 1. pololetí 1982 
  

5.  Kádrové otázky 
a) návrh na obsazení závodů u příležitosti nástupu druhého roku           

7. pětiletky dne 4. 1. 1982 
b) návrh na úpravu platu T. Daňhelové a V. Šubrtové od 1. 1. 1982 
c) návrh do funkce vedoucího stranické skupiny při OV Českého 

svazu protifašistických bojovníků  
d) návrh na jmenování do funkce ředitelky velkoobchodního 

závodu Domácích potřeb v Krásném Březně M. Duchoslavové 
e) návrh na schválení J. Topinky do funkce ředitele koncernové 

účelové organizace SHD Uhlozbyt (schvaluje předsednictvo                
KV KSČ) 

f) změna statutárního zástupce ředitele podniku Domácí potřeby 
Ústí nad Labem 

g) návrh na zařazení MUDr. J. Lapka do kádrových rezerv 
Ministerstva zdravotnictví ČSR  
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h) pro pomoc rozvojovým zemím; vyslání na dlouhodobý pracovní 
pobyt do Alžíru 

i)  schválení nových příslušníků Lidových milicí 
j) návrhy na potvrzení přihlášek za členy a kandidáty KSČ 
k) návrh na propůjčení medaile „Za obětavou práci pro 

socialismus“ 
l) návrh na posluchače kursu Krajské politické školy pro ředitele 

zemědělských a potravinářských závodů 
m) změna ve funkci ředitele pivovaru 
n) odstraňování havarijních situací v dodávce tepla, vody a plynu 

v Ústí nad Labem, zejména na sídlišti v Krásném Březně  
 

Zápisy ze schůze předsednictva OV KSČ 6. 1. 1982 1982 A 208 
1.  Zpráva o stavu a úrovni přípravy členských schůzí na počátku roku 1982 

v základní organizaci KSČ Spolku pro chemickou a hutní výrobu, Sigmě, 
Severočeských tukových závodech, Státním statku Ústí nad Labem 

  

2.  Návrh kádrového programu OV KSČ Ústí nad Labem na léta 1982 – 1986   
3.  Zhodnocení činnosti komisí OV KSČ ve smyslu usnesení okresní konference 

KSČ a návrhy plánu práce komisí na rok 1982 
  

4.  Zpráva o naplňování úkolů usnesení celozávodní konference KSČ                      
ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu - zabezpečení kvality a efektivnosti 
práce v ekonomické činnosti závodů 

  

5.  Návrh obsahového zaměření a hlavní úkoly masové politické práce v okrese 
na rok 1982 

  

6.  Politicko-organizační zabezpečení oslav Svátku práce a 37. výročí 
osvobození 

  

7.  Průběžné hodnocení naplnění plánovaných úkolů roku 1981 v průmyslu 
okresu 

  

8.  Kádrové otázky 
a) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ Střední 

průmyslové školy strojní v Ústí nad Labem 
b) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ Pionýrské 

organizace SSM 
c) změna ve funkci vedoucího Výzkumného ústavu výstavby                      

a architektury, pobočce Ústí na Labem 
d) návrh na vyslání k externímu studiu vědecké aspirantury v NDR – 

MUDr. M. Motyčka 
e) návrhy na potvrzení přihlášek za kandidáty 
f) návrh na výmaz stranického trestu E. Zárybnickému, řediteli 

Spolku pro chemickou a hutní výrobu 
 

  

Zápisy ze schůze předsednictva OV KSČ 20. 1. 1982 1982 A 208 
1.  Návrh zprávy, usnesení a politicko-organizačního zabezpečení zasedání                  

OV KSČ konaného dne 27. 1. 1982 
  

2.  Zpráva o výsledcích a průběhu komplexního hodnocení nomenklaturních 
kádrů OV KSČ v Ústí nad Labem za období 1980 – 1981 

  

3.  Rozbor stížností a dopisů pracujících došlých na OV KSČ za rok 1981   
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4.  Návrh kandidátky pro volby soudců z lidu okresního soudu                                  
v Ústí nad Labem pro volební období 1982 – 1983 

  

5.  Informativní zpráva o průběhu návštěvy stranické delegace OV KSČ              
u městského výboru SED v Karl-Marx-Stadtu ve dnech 23. – 25. 11. 1981 

  

6.  Zhodnocení přípravy a výsledků členských schůzí základních organizací KSČ                
a politické situace v okrese za prosinec 

  

7.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ od 1. 11. do 31. 12. 1981   
8.  Návrh nové územní organizace jednotek Lidových milicí na území okresu 

Ústí nad Labem 
  

9.  Návrh na ustavení městského výboru KSČ v Neštěmicích   
10.  Kádrové otázky 

a) změna ve funkci náměstka pro kádrovou a personální práci                     
v n. p. Prefa - schvaluje KV KSČ 

b) návrh na odvolání z funkce ředitele Celnice včetně jeho 
komplexního hodnocení 

c) návrh na uvolnění A. Macháčka, ředitele učiliště tukového 
průmyslu včetně hodnocení 

d) návrh na uvolnění P. Roubíka z funkce tajemníka OV SSM včetně 
hodnocení; návrh na pověření P. Kozeje zastupováním tajemníka 
OV SSM na úseku vesnických a zemědělských organizací 

e) návrhy na hodnocení O. Vrzáka, předsedy OV Svazu invalidů; 
návrh na vedoucího stranické skupiny; návrh na složení členů 
předsednictva OV Svazu invalidů Ústí nad Labem  

f) změna ve funkci náčelníka okresního štábu Lidových milicí 
g) změna ve funkcích předsedů základních organizací KSČ ČSAD 

Libouchec a Severočeského ředitelství spojů 
h) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ Kovohutě 
i) změna ve funkci předsedů základních organizací KSČ v Léčebně 

tuberkulosy a respiračních nemocí v Ryjicích a v Celnici                         
Ústí nad Labem 

j) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ                         
Krajské zemědělské správy Ústí nad Labem 

k) návrh na uvolnění H. Hajné z orgánu OV KSČ  
l)  návrh na stáž ing. M. Pospíšila na OV KSČ, průmyslovém oddělení 
m) návrh na ustavení základní organizace KSČ Stavebního bytového 

družstva Družba Ústí nad Labem 
n) žádost ing. J. Marečka k dokončení vědecké aspirantury externí 

formou 
o) návrh na posluchače kursu Krajské politické školy pro předsedy            

a místopředsedy základních organizací KSČ 
p) návrhy na potvrzení přihlášek za členy a kandidáty KSČ 
q) politicko-organizační zabezpečení úpravy maloobchodních cen 

některých druhů masa, masných a potravinářských výrobků                          
po linii strany v podmínkách okresní organizace KSČ                        
v Ústí nad Labem  

r) návrh na odvolání z funkce ředitele Krajského ústavu národního 
zdraví Zvěřiny a návrh do této funkce Tichého 
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Zápisy ze schůze předsednictva OV KSČ 3. 2. 1982 1982 A 208 
1.  Rozbor hospodaření okresní organizace KSČ za rok 1981; rozpočet fondu 

kulturních a sociálních potřeb na rok 1982 a návrh rozpočtu základní 
organizace, celozávodního výboru okresu a městského výboru KSČ                   
Ústí nad Labem na rok 1982 

  

2.  Plán vnitrostranických informací OV KSČ na 1. pololetí 1982   
3.  Zpráva o stavu vyřizování připomínek a námětů z členských schůzí 

základních organizací KSČ v okrese za 2. pololetí 
  

4.  Informativní zpráva o průběhu schůzí na počátku roku a ohlasy                                         
na provedené cenové úpravy 

  

5.  Politicko-organizační zabezpečení oslav 112. výročí narození V. I. Lenina   
6.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení zasedání OV KSČ k problematice 

kádrové práce 
  

7.  Kádrové otázky 
a)  návrh na MUDr. V. Jílka jako předsedu OV Českého červeného 

kříže včetně komplexního hodnocení; návrh na D. Vackovou                             
na tajemnici OV Českého červeného kříže; návrh na vedoucího 
stranické skupiny MUDr. J. Svobodu a na složení členů 
předsednictva OV Českého červeného kříže v Ústí nad Labem 

b) návrhy na předsedkyni – M. Bašusová, tajemnici – B. Benešová              
OV Českého svazu žen včetně komplexního hodnocení; návrh do 
funkce vedoucí stranické skupiny A. Čepelákovou a na složení 
členů předsednictva OV Českého svazu žen v Ústí nad Labem 

c) návrhy žen k přijetí prezidentem ČSSR, předsedou vlády a 
předsedou KNV u příležitosti oslav Mezinárodního dne žen 1982 

d) návrh na uvolnění I. Fojtíkové z funkce administrativní pracovnice 
OV KSČ 

e) návrh na J. Peška do funkce politického pracovníka ideologického 
oddělení 

f) změna ve funkci náměstka pro kádrovou a personální práci                       
n. p. Vodohospodářské stavby 

g) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ v Benaru 
h) návrh na úpravu platu politických pracovníků OV KSČ 
i) návrhy na vyznamenání 
j) návrh na udělení Národní ceny ČSR pro rok 1982 kolektivu 

pracujících Výzkumného ústavu anorganické chemie                           
v Ústí nad Labem 

k) zpráva disciplinární komise a návrh na vyloučení z KSČ – V. Moudrý 
l) návrhy na potvrzení přihlášek za členy 
m) žádost P. Bronce o souhlas k výjezdu do Francie na zemědělskou 

výstavu 
n) návrhy na přijetí nových politických pracovníků OV KSČ 
o) návrh na složení delegace Kovohutí Povrly do družebního závodu 

Elektromotor Vladimir  
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Zápisy ze schůze předsednictva OV KSČ 17. 2. 1982 1982 A 209 
1.  Zpráva o dosažených výsledcích ve zkvalitňování členské základny                         

v roce 1981 
  

2.  Zpráva o vyřizování stížností, připomínek a podnětů pracujících okresu 
z hlediska okresní správy SNB, Okresního soudu, Okresní odborové rady, 
výboru lidové kontroly ONV, redakce okresních novin Sever a Okresní 
prokuratury za rok 1981 

  

3.  Zpráva o odběru a využívání stranického tisku; práce tiskových komisí                
a důvěrníků – stav soutěže v odběru tisku v okrese; doplnění redakční rady 
okresních novin Sever 

  

4.  Zhodnocení schůzové činnosti základních organizací KSČ a politická situace 
v okrese v měsíci lednu 1982 

  

5.  Kontrolní zpráva o plnění usnesení předsednictva OV KSČ za období                
od 1. 5. 1981 do 30. 12. 1981 

  

6.  Návrh zabezpečování hlavních směrů a cílů péče o zdraví lidu v okrese 
v letech 1981 – 1985 

  

7.  Kádrové otázky 
a) návrhy na delegaci žen okresu k setkání s představiteli okresu              

u příležitosti Mezinárodního dne žen 
b) návrhy na vyznamenání 
c) změna ve funkci ředitele pobočky Státní banky československé 
d) změna ve funkci ředitele Státního statku Ústí nad Labem včetně 

komplexního hodnocení 
e) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ č. 2                     

k. p. Palivový kombinát Antonína Zápotockého 
f) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ č. 8                             

v  Severočeských tukových závodech 
g) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ                                  

v Severočeských tukových závodech 
h) změna ve funkci předsedy OV Svazu československo-sovětského 

přátelství Ústí nad Labem 
i)  návrh na schválení kádrové rezervy pro INTERCHIM  –  B. Borčík 
j) návrh na přijetí do externí vědecké aspirantury RNDr. V. Král 
k) návrhy na uchazeče o studium vysokých škol uměleckého směru 

a žurnalistiky  
l)  návrh na posluchače stranického kursu 
m) návrh na vyškrtnutí z řad kandidátů, zrušení členství v KSČ                          

a na vyloučení z řad členů  
n) návrhy na potvrzení přihlášek za členy a kandidáty KSČ 
o) návrh na uvolnění Mašína z funkce tajemníka OV Národní fronty, 

včetně hodnocení 
p) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“ 

Holodanovi 
q) návrh na uvolnění M. Zemana z funkce politického pracovníka OV 

KSČ včetně hodnocení 
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Zápisy ze schůze předsednictva OV KSČ 3. 3. 1982 1982 A 209 
1.  Návrh zprávy a usnesení pro plenární zasedání konané dne 24. 3. 1982   
2.  Zpráva o přípravě národních výborů a závodů na zabezpečení akce „Každý 

občan 1 q sena” v roce 1982; stav patronátních smluv pomoci závodů 
Státnímu statku 

  

3.  Návrhy na uchazeče o studium vysokých škol pedagogického směru –                     
1. část 

  

4.  Kádrové otázky 
a) návrhy posluchačů stranických kursů 
b) návrh na přijetí A. Drdáka do funkce politického pracovníka                  

OV KSČ 
c) návrh na udělení čestného titulu „Zasloužilý lékař“ –                      

MUDr. V. Krejča  
d) návrh na úpravu platu F. Rutara politického pracovníka OV KSČ 
e) změna předsedy základní organizace KSČ Krajské prokuratury 
f) návrh na ustavení základní organizace KSČ při krajském sdružení 

advokátů včetně složení výboru a předsedy 
g) návrh na stáž na OV KSČ – K. Hyhlanová 
h) zpráva o postupu a způsobu dokončování bytů v obytných 

souborech Krásné Březno; návrh stanoviska předsednictva                        
OV KSČ 

i) návrh na posluchače kursu Krajské politické školy pro předsedy              
a místopředsedy základních organizací KSČ 

j) návrh programu a uspořádání besedy se členy a kandidáty                    
OV KSČ zvolených v roce 1981 

k) uvolnění a opětné zařazení posluchačů studia Večerní university 
marxismu-leninismu a nástavbových kursů 

l)  změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ Jednota Ústí 
nad Labem  
 

  

Zápisy ze schůze předsednictva OV KSČ 17. 3. 1982 1982 A 209 
1.  Zpráva o realizaci programu rozvoje agronomické činnosti v okrese                    

v 7. pětiletce 
  

2.  Žádost podniků, závodů o udělení výjimky ve čtvrtletním rozpisu plánů             
na rok 1982 dle usnesení plenárního zasedání OV KSČ konaného                                      
dne 27. 1. 1982 

  

3.  Kontrolní zpráva o postupu stavby „Výstavba sulfonamidů RS – 4“                         
v n. p. Chemopharma 

  

4.  Návrh na umístění pamětní desky M. Vobecké na budovu ONV                     
v Ústí nad Labem 

  

5.  Návrhy na uchazeče o studium vysokých škol pedagogického směru –                     
2. část 

  

6.  Celookresní závazek pracujících okresu na rok 1982; zpráva o rozvoji 
pracovní iniciativy a uzavírání socialistických závazků k 50. výročí „velké 
mostecké stávky”, na počest konání VIII. všeodborové krajské konference,  
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X. všeodborového sjezdu a 65. výročí „VŘSR“ 
7.  Zhodnocení schůzové činnosti základních organizací KSČ a politické situace                         

v okrese za měsíc únor 
  

8.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ od 1. 1. do 28. 2. 1982   
9.  Politicko-organizační zabezpečení Letní mírové slavnosti Dubice 1982   

10.  Politicko-organizační zabezpečení průběhu výročních členských schůzí 
odboček a konferencí v okresní organizaci Svazu československo- 
sovětského přátelství 

  

11.  Kádrové otázky 
a) návrh úpravy kádrového pořádku OV KSČ 
b) návrh na zařazení ing. P. Seiferta do kádrových rezerv OV KSČ 

včetně stáže na OV KSČ 
c) návrh na uvolnění O. Koláře z funkce ředitele odštěpného závodu 

Ovoce – zelenina 
d) návrh na uvolnění J. Šamse z funkce předsedy celozávodního 

výboru KSČ Státního statku Ústí nad Labem 
e) návrh na jmenování J. Šamse ředitelem odštěpného závodu 

Ovoce – zelenina Ústí nad Labem 
f) návrh na uvolnění ing. J. Markese z funkce ředitele dopravního 

závodu ČSAD Ústí nad Labem  
g) změna ve funkci předsedy vesnické organizace KSČ Dubice 
h) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ v závodu 

Hliňany Státního statku Ústí nad Labem 
i) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ 

Opravárenského střediska Chuderov Státního statku                                  
Ústí nad Labem 

j) návrh na zrušení základní organizace KSČ závodu Prefa Krásné 
Březno 

k) návrh na přiznání vědecké hodnosti kandidát chemických věd – 
MUDr. Z. Kulenda 

l) návrh na schválení cesty do zahraničí 
m) návrhy na vyškrtnutí z řad kandidátů, na zrušení členství v KSČ 
n) návrhy na potvrzení přihlášek za kandidáty a členy 
o) návrh na semináře s výbory základních organizací KSČ řízených 

politicko-organizačním oddělením OV KSČ 
p) návrh na posluchače kursu Krajské politické školy  
q) schválení nových příslušníků Lidových milicí v okrese 
r) návrh schválení vedoucího odboru pracovních sil ONV –                   

JUDr. I. Kubiš 
s) návrhy na uvolnění z orgánu OV KSČ, doporučení ke kooptaci              

do orgánu OV KSČ, návrh do funkce člena předsednictva OV KSČ 
 

  

Zápisy z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 30. 3. 1982 1982 A 209 
1.  Program rozvoje krajského města   
2.  Doplňky na úpravu a upřesnění   
3.  Diskuse   
4.  Závěr diskuse   
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5.  Usnesení 
 

  

Zápisy ze schůze předsednictva OV KSČ 31. 3. 1982 1982 A 210 
1.  Intenzifikační program n. p. Státní statek Ústí nad Labem do roku 1985   
2.  Informace územních stranických orgánů o zkušenostech se 

zabezpečováním osobní dopravy v souvislosti se snižováním spotřeby 
pohonných hmot – stanovisko ekonomické komise OV KSČ 

  

3.  Žádosti podniků a závodů o udělení výjimky ve čtvrtletních rozpisech plánů 
na rok 1982 dle usnesení plenárního zasedání OV KSČ z 27. 1. 1982 

  

4.  Návrhy na uchazeče o studium vysokých škol pedagogického směru –                  
3. část (uchazeči ze zaměstnání) 

  

5.  Návrhy na vyznamenání   
6.  Zpráva o plnění úkolů a situace na okresní prokuratuře, okresním soudu                

a okresní správě SNB 
  

7.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení k realizaci opatření k dalšímu 
prohloubení sociální péče, životních a pracovních podmínek pracujících 
v hornictví na základě opatření přijatých plénem ÚV KSČ, vládou ČSSR a 
Ústřední radou odborů 

  

8.  Zpráva o výsledku veřejné kontroly plnění plánu a socialistických závazků 
na rok 1981 uzavřených k výročím připadajícím na tento rok 

  

9.  Kádrové otázky 
a) návrh do funkce politického pracovníka OV KSČ – M. Hlavička 
b) návrh na předsedu a členy městského výboru KSČ v Neštěmicích, 

na předsedu a členy MěKRK (Městské kontrolní a revizní komise) 
c) návrh na uvolnění posluchačů ze studia Večerní university 

marxismu-leninismu a nástavbových kursů; návrh na opětovné 
zařazení posluchačů do studia Večerní university marxismu- 
leninismu 

d) doplnění redakční rady okresních novin Sever 
e) návrh na platovou úpravu P. Husníkovi 
f) návrh na odvolání vedoucí odboru kádrové a personální práce 

ONV Z. Dlouhé 
g) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ                                 

v n. p. Severočeská konstruktiva Ústí nad Labem 
h) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ Dopravního 

závodu spojů Ústí nad Labem 
i) změna ve funkci uvolněného tajemníka MNV v Chuderově 
j) změna ve funkci ředitele závodu ČSPLO, přístav Ústí nad Labem 
k) návrh na jmenování do funkce ředitele Celnice Ústí nad Labem – 

V. Hýška 
l) návrh na posluchače kursu Krajské politické školy 
m) návrh na schválení služební cesty  
n) návrhy na potvrzení přihlášek za členy KSČ 
o) návrh na udělení čestného titulu „Zasloužilý lékař“  

 

  

Zápisy ze schůze předsednictva OV KSČ 14. 4. 1982 1982 A 210 
1.  Doporučení na M. Votavu na předsedu OV SSM včetně komplexního   
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hodnocení 
2.  Návrh na schválení do funkce tajemníka OV SSM K. Schoře na úseku 

závodních organizací a odborných učilišť včetně komplexního hodnocení 
  

3.  Návrh na schválení do funkce tajemníka OV SSM V. Koeniga na úseku 
ideově-výchovné práce včetně komplexního hodnocení 

  

4.  Návrh na schválení do funkce tajemníka OV SSM M. Buldra na úseku 
vesnických a zemědělských organizací 

  

5.  Návrh na schválení do funkce tajemníka OV SSM P. Vodseďálka na úseku 
středních a vysokých škol včetně komplexního hodnocení 

  

6.  Návrh na schválení do funkce tajemnice OV SSM J. Bekárkovou na úseku 
pionýrské organizace včetně komplexního hodnocení 

  

7.  Návrh na schválení do funkce vedoucího stranické skupiny pléna OV SSM                      
K. Schoře 

  

8.  Návrh na složení předsednictva OV SSM   
9.  Kontrolní zpráva o plnění usnesení předsednictva OV KSČ k náboru                       

do vojenských škol a získávání nových příslušníků SNB 
  

10.  Informační zpráva o obsahovém a organizačním zabezpečení oslav 1. máje 
1982 v okrese 

  

11.  Zhodnocení členských schůzí, veřejných stranických schůzí a politické 
situace v okrese za březen 1982 

  

12.  Návrh na ustavení místního výboru KSČ ve Velkém Březně   
13.  Návrh na semináře a výbory základních organizací KSČ řízených oddělením 

pro stranickou práci v zemědělství a v potravinářském průmyslu 
  

14.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení okresní ideologické konference 
konané dne 11. 9. 1982 

  

15.  Politicko-organizační zabezpečení propagandistického a agitačního 
zabezpečení Oblastního plánu rozvoje Severočeského kraje v 7. pětiletce                    
a Programu rozvoje krajského města na období let 1981 – 1985 

  

16.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení aktivů místopředsedů 
základních organizací KSČ pro závěr stranického vzdělávání v 1981/1982, 
přípravu příštího vzdělávacího období s novým obsahem a projednání 
současných úkolů v ideologické práci 

  

17.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení zasedání OV KSČ k problematice 
potravinářského průmyslu okresu Ústí nad Labem 

  

18.  Kádrové otázky 
a) návrhy na uchazeče o studium vysoké školy pedagogického směru 
b) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ Žandov 
c) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ Státního statku 

Ústí nad Labem 
d) návrh na zařazení J. Láchy do kádrových rezerv OV KSČ včetně stáže 

na OV KSČ 
e) návrh do funkce ředitele k. p. Severočeské tukové závody -                            

ing. F. Dunovský, CSc.  
f) návrh na jmenování J. Sluky do funkce ředitele Středního odborného 

učiliště hutnického v Povrlech 
g) návrhy na udělení souhlasu k zahájení externí aspirantury v oboru 

společenských věd na Pedagogické fakultě 
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h) návrh na schválení cesty do zahraničí 
i) návrhy posluchačů stranických kursů 
j) návrhy na potvrzení přihlášek za členy a kandidáty KSČ  

 
Zápisy ze schůze předsednictva OV KSČ 28. 4. 1982 1982 A 210 

1.  Zpráva o plnění úkolů státního plánu průmyslu okresu Ústí nad Labem                      
za 1. čtvrtletí 1982 

  

2.  Žádosti podniků a závodů o udělení výjimky ve čtvrtletních rozpisech plánů 
na rok 1982 dle usnesení plenárního zasedání OV KSČ z 27. 1. 1982 

  

3.  Kontrolní zpráva o stavu organizačního zabezpečení oslav 1. máje 1982 
v okrese ke dni 21. 4.  

  

4.  Zpráva o výsledku prověrky okresní kontrolní a revizní komise KSČ ve 
vybraných základních organizacích a celozávodního výboru KSČ „Jak 
stranické orgány a organizace provádějí kontrolu a upevňují disciplínu při 
plnění usnesení k realizaci závěrů XVI. sjezdu strany a stranických 
konferencí“ 

  

5.  Zpráva o zabezpečení kádrového programu ONV a MěNV Ústí nad Labem 
k růstu politické, odborné úrovně a připravenosti pracovníků jednotlivých 
odborů, zejména odborů výstavby, místního hospodářství, obchodu                          
a cestovního ruchu 

  

6.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení zasedání OV KSČ k hodnocení 
plnění usnesení XVI. sjezdu a krajské a okresní konference 

  

7.  Kádrové otázky 
a) návrh na úpravu platu pracovníků OV KSČ 
b) návrh na schválení předsedkyně Jednoty M. Sakařové včetně 

komplexního hodnocení 
c) návrh na složení členů představenstva Jednoty pro volební 

období 1982 – 1987 a návrh vedoucího stranické skupiny výboru 
Jednoty 

d) změna ve funkci ředitele Strojní traktorové stanice Chabařovice 
e) návrh na schválení J. Netsche do funkce obchodního náměstka 

v Mototechně Ústí nad Labem 
f) změna ve funkci ředitele n. p. Stavební stroje, závodu Ústí nad 

Labem – ing. Fr. Bednář 
g) návrh na jmenování Z. Machuty ředitelem Středního odborného 

učiliště potravinářského 
h) návrh do funkce krajského hygienika KNV MUDr. M. Pulcharta 
i) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ                                  

v n. p. Průmstav Pardubice, závod Ústí nad Labem 
j) návrh na kádrovou rezervu k výjezdu do Tanzánie a Zanzibaru  

pro potřebu Podniku zahraničního obchodu Praha – ing. F. Fína 
k) návrh na udělení souhlasu k zahájení vědecké aspirantury                    

na školícím pracovišti VÚANCH ing. L. Štěpána 
l) návrh na schválení složení delegace Teplárny Trmice                                

do družebního závodu Teplárna ve Vladimiru v SSSR 
m) návrh na schválení cesty do zahraničí 
n) návrh na posluchače stranického kursu Krajské politické školy 

  



[115] 

 

o) schválení nových příslušníků Lidových milicí v okrese 
p) návrhy na potvrzení přihlášek za členy a kandidáty KSČ 
q) návrh na proplacení věrnostní stabilizační odměny pracovníkům 

OV KSČ 
 

Zápisy ze schůze předsednictva OV KSČ 12. 5. 1982 1982 A 210 
1.  Návrh zprávy, podkladových materiálů a usnesení pro plenární zasedání 

k úkolům potravinářského průmyslu okresu 
  

2.  Politicko-organizační zabezpečení oslav 38. výročí Slovenského národního 
povstání 

  

3.  Zpráva o opatřeních na k. p. Palivový kombinát Antonína Zápotockého 
k dohnání skluzů v těžbě uhlí a skrývky, které vznikly v 1. čtvrtletí 1982                
a k zabezpečení těžby uhlí v 1. – 3. čtvrtletí v objemu 75 % celoročního 
plánu 

  

4.  Stav ekonomického vzdělávání a výchovy; opatření přijatá k jeho dalšímu 
zkvalitňování v systému stranického vzdělávání po linii státních  
a hospodářských orgánů a ve společenských organizacích Národní fronty 

  

5.  Politicko-organizační zabezpečení slavnostního vyřazení absolventů                        
3. ročníku Večerní university marxismu-leninismu 1982 

  

6.  Složení komisí pro závěrečné zkoušky 3. ročníku Večerní university 
marxismu-leninismu v roce 1982 

  

7.  Zhodnocení schůzové činnosti základních organizací KSČ a politické situace 
v okrese za měsíc duben 1982 

  

8.  Kádrové otázky 
a) návrh na zařazení ing. Sochockého do kádrových rezerv OV KSČ 
b) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ č. 9                            

k. p. Severočeské tukové závody Ústí nad Labem 
c) návrh na zařazení ing. F. Gábriše do kádrových rezerv OV KSČ                 

pro mimostranickou nomenklaturu 
d) návrh na udělení státního vyznamenání 
e) návrh na doporučení D. Hilberta ke studiu vysoké školy 

pedagogického směru 
f) návrh na schválení soukromého rekreačního pobytu v Jugoslávii J. 

Sobotkovi, K. Hlaváčkovi 
g) žádost o povolení soukromé zahraniční cesty  
h)  návrh na schválení cesty do zahraničí 
i) návrhy na potvrzení přihlášek za kandidáty a členy 
j) návrh na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ, na zrušení členství                       

a na vyloučení z KSČ 
 

  

Zápisy ze schůze předsednictva OV KSČ 26. 5. 1982 1982 A 211 
1.  Podkladové materiály pro plenární zasedání OV KSČ v červnu 1982 – 

souhrnné zhodnocení plnění závěrů XVI. sjezdu strany, krajské a okresní 
konference KSČ z oddělení OV KSČ a státních orgánů a okresní odborové 
rady  

  

2.  Zpráva o realizaci závěrů 4. zasedání ÚV KSČ v podmínkách národních 
výborů v okrese Ústí nad Labem z hlediska ochrany půdního fondu, péče                
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o jeho využití a zabezpečení výkupu zemědělských přebytků od drobných 
pěstitelů a chovatelů 

3.  Hodnocení květnových oslav v okrese v roce 1982   
4.  Kontrolní zpráva o zkvalitňování členské základny z hlediska přijímání 

kandidátů v základních organizacích rozhodujících podniků okresu ve 
smyslu naplňování usnesení okresní konference a závěrů 3. zasedání                         
ÚV KSČ 

  

5.  Vyhodnocení topné sezóny 1981 – 1982 zejména z hlediska zásobování 
města teplem včetně podniků a provozu centrální teplárny Trmice 

  

6.  Informativní zpráva okresní kontrolní a revizní komise KSČ z kontroly 
dodržování Směrnic k výpočtu a placení členských příspěvků ve vybraných 
základních organizacích KSČ 

  

7.  Kádrové otázky 
a) návrh na povolení rigorózní zkoušky V. Svobodovi, politickému 

pracovníku OV KSČ 
b) uvolnění předsedy uliční organizace KSČ v Povrlech, návrh                      

na nového předsedu J. Studeckého 
c) návrh do funkce předsedy KV Českého svazu bytových družstev 

Ústí nad Labem 
d) kádrový návrh komise při Okresní odborové radě pro práci                     

s „Rudými odboráři” a se zasloužilými členy ROH 
e) návrh na schválení soukromé cesty do NSR J. Koubovi 
f) návrhy na cesty do zahraničí 
g) schválení nových příslušníků Lidových milicí v okrese 
h) návrh na vyloučení z řad členů KSČ, na zrušení členství, na 

vyškrtnutí z řad kandidátů 
i) návrh na potvrzení přihlášek za členy a kandidáty  

 

  

Zápisy ze schůze předsednictva OV KSČ 9. 6. 1982 1982 A 211 
1.  Zpráva o zajištění výroby obilovin v 7. pětiletce ve vztahu k zajištění 

objemných krmiv na Státním statku Ústí nad Labem 
  

2.  Stav politicko-výchovné práce na školách I. cyklu v okrese; organizační 
zabezpečení školního roku 1982/1983; dislokace pedagogických pracovníků 
na školách I. cyklu 

  

3.  Zhodnocení obsahu Zpravodaje OV KSČ za 1. pololetí 1982 a návrh jeho 
obsahového zaměření na 2. pololetí 1982 

  

4.  Zhodnocení schůzové činnosti základních organizací KSČ a politické situace 
v okrese za měsíc květen 1982 

  

5.  Informativní zpráva o opatřeních na k. p. Palivový kombinát Antonína 
Zápotockého směřujících k dohnání skluzů v těžbě uhlí a skrývky z 1. 
čtvrtletí 1982 a zabezpečení těžby v 1. – 3. čtvrtletí v objemu 75 % ročního 
plánu 

  

6.  Politicko-organizační zabezpečení rozpracování závěrů 6. zasedání ÚV KSČ                      
a postup OV KSČ v přípravě plenárního zasedání OV KSČ; návrh politicko- 
organizačního zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ „K hlavním směrům 
rozvoje činnosti národních výborů po 6. zasedání ÚV a KV KSČ 
v podmínkách okresu” 
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7.  Zpráva z následné kontroly plnění opatření k prověrce efektivnosti 
využívání finančních a materiálových prostředků na rozvoj politicko- 
výchovné činnosti strany 

  

8.  Kádrové otázky 
a) návrh na zařazení absolventů 3. ročníku Večerní university 

marxismu-leninismu do stranického vzdělávání v letech 
1982/1983 

b) změna ve funkci výrobního náměstka Spolku pro chemickou                 
a hutní výrobu 

c) návrh na ustavení do funkce předsedy OV Svazarmu                       
Ústí nad Labem 

d) návrh na posluchače stranických kursů pro vedoucí souborů 
zájmové umělecké činnosti a organizátory kultury 

e) návrh na úpravu starobního důchodu MUDr. Piherovi 
f) návrhy na schválení cest do zahraničí 
g) návrh na složení delegace Kovohutí Povrly do družebního závodu 

Elektromotor Vladimir 
h) návrh na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ; návrh na zrušení členství 

v KSČ 
i) návrhy na potvrzení přihlášek za kandidáty a za členy KSČ  
j) návrh na jmenování K. Václavíka do funkce řidiče OV KSČ  

 

  

Zápisy ze schůze předsednictva OV KSČ 23. 6. 1982 1982 A 211 
1.  Výsledky a účinnost stranického vzdělávání 1981/1982, návrh plánu práce 

Domu politické výchovy a Okresní politické školy pro rok 1982/1983; návrh 
na doplnění lektorských skupin Domu politické výchovy, vyhodnocení 
nejlepších lektorů, politicko-organizační zabezpečení nové obsahové 
náplně systému stranického vzdělávání, rozbor činnosti Domu politické 
výchovy OV KSČ 

  

2.  Zpráva o plnění státního plánu v podnicích a závodech ústředně řízeného 
průmyslu za leden až květen 1982; návrh politicko-organizačního 
zabezpečení stranických orgánů, organizací a komunistů při rozpracování a 
realizaci úkolů 7. Pětiletky, rozvoje národního hospodářství pro léta 1983 – 
1985 a směrnice pro přípravu návrhu prováděcího státního plánu na rok 
1983 v podmínkách okresu 

  

3.  Návrh zprávy pro plenární zasedání OV KSČ v červnu 1982 k souhrnnému 
hodnocení plnění závěrů XVI. sjezdu KSČ, krajské a okresní konference 
včetně návrhu usnesení 

  

4.  Kontrolní zpráva o současném stavu a kvalifikační úrovni pracovníků 
aparátu OV KSČ Ústí nad Labem 

  

5.  Návrh na posluchače 1. ročníku Večerní university marxismu-leninismu,              
1. etapa 

  

6.  Zhodnocení naplňování plánu práce OV KSČ za 1. pololetí a návrh plánu 
práce předsednictva OV KSČ na 2. pololetí 

  

7.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ od 1. 3. do 15. 6. 1982   
8.  Kádrové otázky 

a) návrh na jmenování politických pracovníků OV KSČ J. Běleckého,             
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A. Albrechta, J. Láchy 
b) návrh na J. Krčila na uvolněného předsedu celozávodního výboru 

KSČ Státního statku Ústí nad Labem 
c) změna ve funkci náčelníka Okresní inspekce požární ochrany ONV 

Ústí nad Labem 
d) návrhy do funkcí ředitele a náměstka pro kádrovou a personální 

práci v k. p. Palivový kombinát Antonína Zápotockého 
e) změna ve funkci uvolněného tajemníka MNV střediskové obce 

Velké Březno 
f) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ Meliorační 

družstvo Trmice 
g) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“ 

řediteli Chemopharmy J. Jakubkovi z kvóty ministerstva 
zdravotnictví 

h) návrh na schválení soukromé cesty do NSR a Francie J. Lafantovi 
i) návrh na vydání přihlášky za kandidáta KSČ 
j) návrhy na potvrzení kandidátů a nových členů KSČ 
k) návrh na odvolání ředitele k. p. Palivový kombinát Antonína 

Zápotockého ing J. Vrány a M. Patočky náměstka pro kádrovou            
a personální práci  

l)  návrh na doporučení uvolnění z funkce tajemníka OV KSČ                    
V. Bláhovce 

m) návrh na doporučení do funkce tajemníka OV KSČ V. Sadílka  
 

Zápisy ze schůze předsednictva OV KSČ 7. 7. 1982 1982 A 211 
1.  Návrh postupu obsahové a kádrové přípravy výročních členských schůzí               

a stranických konferencí v okrese na léta 1982 – 1983 
  

2.  Návrhy plánů práce OV Národní fronty, ONV, Okresní odborové rady a               
OV SSM na 2. pololetí 1982 

  

3.  Zpráva o stavu vyřizování připomínek a námětů z členských schůzí 
základních organizací KSČ v okrese za 1. pololetí 

  

4.  Zhodnocení politické situace a schůzové činnosti základních organizací KSČ  
za měsíc červen 1982 

  

5.  Kádrové otázky 
a) návrhy na politické pracovníky OV KSČ 
b) návrh na propůjčení „Řádu práce“ z kvóty Ministerstva 

stavebnictví ČSR F. Seckému 
c) návrh na schválení soukromé cesty do Jugoslávie 
d) návrhy na potvrzení přihlášek za kandidáty a členy KSČ 
e) návrh na zavedení disciplinárního řízení vůči J. Vránovi                       

a M. Patočkovi z k. p. Palivový kombinát Antonína Zápotockého 
f) návrh na ustavení disciplinární komise OV KSČ pro zavedení 

disciplinárního řízení 
 

  

Zápisy ze schůze předsednictva OV KSČ 21. 7. 1982 1982 A 212 
1.  Zpráva o dosahovaných výsledcích v politické a odborné přípravě poslanců 

ve volebním období 1981 – 1986 na úrovni ONV, MěNV a MNV v okrese 
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2.  Harmonogramy postupu a realizace staveb Programů rozvoje krajského 
města Ústí nad Labem zahajovaných v 7. pětiletce a harmonogramy 
realizace zaostávajících staveb 6. pětiletky 

  

3.  Zpráva o kádrové situaci na odborech místního hospodářství, obchodu, 
cestovního ruchu, výstavby a územního plánování ONV, dále odboru 
komunálního hospodářství, služeb a obchodu, odboru územního plánování 
a architektury a odboru výstavby MěNV Ústí nad Labem  

  

4.  Kontrolní zpráva o výsledcích ve zkvalitňování členské základny                             
a disciplinární činnosti v základních organizacích KSČ za 1. pololetí 1982 

  

5.  Politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ k úloze 
masové politické práce, zejména osobní agitace při plnění závěrů                      
XVI. sjezdu KSČ 

  

6.  Informativní zpráva o činnosti jednotek Lidových milicí okresu za 1. pololetí 
1982 

  

7.  Zpráva o zabezpečení realizace Opatření ke zdokonalení kontrolního 
systému; politicko-organizační postup OV KSČ k realizaci „Opatření                         
ke zdokonalení kontrolního systému v národním hospodářství a ve státní 
správě v podmínkách okresu” 

  

8.  Návrh na složení etapového výboru Závodu míru 1983   
9.  Kádrové otázky 

a) návrh na úpravu platu pracovníků OV KSČ 
b) návrh zařazení do kádrových rezerv OV KSČ 
c) návrh na jmenování L. Večerky ředitelem Středního odborného 

učiliště spojů od 1. 8. 1982 
d) souhlas s lektorskou činností PhDr. L. Zimové, odborné asistentky 

Pedagogické fakulty v NDR 
e) návrhy posluchačů stranických kursů  
f) návrh na udělení čestného titulu „Zasloužilá učitelka“ v roce 1983 

O. Zlatohlávkové 
g) návrh na zařazení do externí vědecké aspirantury –                               

MUDr. Z. Danda a MUDr. O. Trefný 
h) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ ONV 
i) návrh na schválení zahraničních služebních cest 
j) návrh na vyškrtnutí z řad kandidátů, na zrušení členství v KSČ,                

na vyloučení z řad členů 
k) návrhy na potvrzení přihlášek za kandidáty a členy  

 

  

Zápisy ze schůze předsednictva OV KSČ 4. 8. 1982 1982 A 212 
1.  Rozbor hospodaření okresní organizace KSČ za 1. pololetí; stanovisko 

okresní kontrolní a revizní komise 
  

2.  Výsledky plnění hospodářského plánu průmyslu okresu za 1. pololetí 1982               
a návrhy na opatření k naplnění celoročního úkolu u neplnících závodů 

  

3.  Návrh posluchačů do 1. ročníku Večerní university marxismu-leninismu,                       
2. část 

  

4.  Návrh na opětovné zařazení ing. B. Mráze po přerušení studia Večerní 
university marxismu-leninismu 

  

5.  Zpráva havarijní komise o řešení následků výbuchu provozu Technoplyn                 
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n. p., závod Ústí nad Labem 
6.  Informativní zpráva o průběhu návštěvy stranické delegace městského 

výboru KSSS z Vladimiru v okrese Ústí nad Labem ve dnech 5. 7. –                          
10. 7. 1982 

  

7.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení zprávy pro KV KSČ z oblasti 
teoreticko-ideové přípravy mladých členů a kandidátů KSČ v okrese Ústí 
nad Labem 

  

8.  Politicko-organizační zabezpečení k zabezpečení klidu a pořádku 
v srpnových dnech 

  

9.  Návrh stáže ing. F. Gábriše na OV KSČ   
10.  Kádrové otázky 

a) návrh na jmenování E. Markové do funkce ředitelky Okresního 
domu pionýrů a mládeže Ústí nad Labem 

b) návrh na jmenování V. Ziky ředitelem Vodohospodářských staveb 
c) návrh na povolení konání rigorózní zkoušky V. Bukačové, 

místopředsedkyně ONV 
d) návrhy na udělení souhlasu k zahájení externí aspirantury z oboru 

společenských věd V. Kuželkovi a PhDr. L. Lebedovi z Pedagogické 
fakulty 

e) návrh na udělení souhlasu doc. PhDr. Tomáši Fialovi, CSc. 
k zastávání funkce školitele v oboru teorie hudební výchovy                  
na Pedagogické fakultě UK 

f) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za zásluhy                              
o výstavbu“ G. Sedláčkovi 

g) návrhy posluchačů stranických kursů 
h) návrh na ustavení základní organizace KSČ při 28. ZDŠ k 1. 9. 1982 

včetně návrhu předsedy základní organizace KSČ 
i) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ Středního 

odborného učiliště hutnického v Povrlech 
j) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ 25. ZDŠ 
k) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ Gymnázia 
l) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ 9. ZDŠ 
m) návrh na složení delegace Severočeských tukových závodů                            

do Fettchemie v Karl-Marx-Stadtu 
n) návrhy na schválení cest do zahraničí 
o) návrh na vyškrtnutí z řad kandidátů, na zrušení členství v KSČ  
p) návrhy na potvrzení přihlášek za kandidáty a členy KSČ 

 

  

Zápisy ze schůze předsednictva OV KSČ 18. 8. 1982 1982 A 212 
1.  Návrh na vystoupení na ideologické konferenci dne 2. 10. 1982    
2.  Kádrový program a dlouhodobý plán výchovy Okresní odborové rady   
3.  Současný stav ve vytváření předpokladů rozvoje nových územních celků              

po integraci obcí a národních výborů v okrese; postupné přenášení 
pravomocí na střediskové národní výbory 

  

4.  Dislokace učitelů škol II. cyklu pro rok 1982/1983   
5.  Zhodnocení politické situace a schůzové činnosti v okrese za měsíc 

červenec 1982 
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6.  Politicko-organizační zabezpečení oslav 65. výročí „VŘSR“, Měsíce 
československo-sovětského přátelství a 60. výročí vzniku SSSR 

  

7.  Kádrové otázky 
a) návrh na předsedu OV Svazu československo-sovětského 

přátelství, tajemníka včetně návrhu na komplexní hodnocení, 
vedoucího stranické skupiny pléna OV Svazu československo- 
sovětského přátelství; návrh na delegaci OV KSČ na okresní 
konferenci Svazu československo-sovětského přátelství 

b) návrhy na vyznamenání a medaile 
c) návrh na posluchače stranického kursu Krajské politické školy 
d) návrh na odvolání M. Paula z funkce ředitele Okresní správy spojů 

včetně hodnocení 
e) změna ve funkci okresní školní inspektorky mateřských škol 

okresu Ústí nad Labem 
f) změna ve funkci náměstka podnikového ředitele Spolku pro 

chemickou a hutní výrobu 
g) návrh na schválení cesty do zahraničí 
h) návrhy na potvrzení přihlášek za členy KSČ  
i) návrh na ustavení závodní komise lidové kontroly na k. p. 

Palivový kombinát Antonína Zápotockého, návrh na jmenování 
       předsedy této komise – P. Šlégr 

 

  

Zápisy ze schůze předsednictva OV KSČ 1. 9. 1982 1982 A 212 
1.  Návrh zprávy předsednictva OV KSČ na plenární zasedání OV KSČ k úloze 

masové politické práce zejména osobní agitace při plnění závěrů XVI. sjezdu 
KSČ 

  

2.  Zhodnocení výsledků práce volených orgánů národních výborů dosažených 
od všeobecných voleb v roce 1981, návrhy na prohloubení činnosti, metod 
a forem práce, zejména obsahové přípravy plenárních zasedání národních 
výborů a podílu poslanců na realizaci volebních programů Národní fronty 

  

3.  Realizace závěrů 3. zasedání ÚV KSČ se zaměřením na přijímání kandidátů        
a výchovu mladých členů KSČ v základních organizacích KSČ 
potravinářského průmyslu okresu 

  

4.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení semináře předsedů 
celozávodních výborů a základních organizací KSČ k vnitrostranickým 
informacím a k zabezpečení závěrů zasedání OV KSČ k rozpracování 
usnesení 3. zasedání ÚV KSČ a jednání sekretariátu ÚV KSČ ze dne                          
18. 5. 1982 

  

5.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení veřejných stranických schůzí 
v měsících říjnu a listopadu 1982 

  

6.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení k zabezpečení odpovědné 
přípravy na zimní období 1982 – 1983 

  

7.  Kádrové otázky 
a) návrhy posluchačů stranických kursů 
b) změna ve funkci ředitele Oblastní státní meliorační správy Ústí 

nad Labem 
c) změny ve funkci ředitele závodu Prefa Vaňov 
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d) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ n. p. Prefa              
Ústí nad Labem, závod dopravy 

e) návrh na propůjčení medaile „Za obětavou práci pro socialismus“ 
L. Homolkové, zástupkyni ředitele 2. ZDŠ (důchod) 

f) návrhy na potvrzení přihlášek za kandidáty a členy KSČ 
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 15. 9. 1982 1982 A 213 
1.  Zhodnocení úrovně služeb poskytovaných obchodními organizacemi                        

a organizacemi služeb v okrese 
  

2.  Zpráva o výsledcích zhodnocení řídící práce Podniku bytového hospodářství  
a současný stav k zajišťování oprav a údržby bytového fondu v krajském 
městě  

  

3.  Výsledky zhodnocení řídící práce Dopravního podniku a současný stav                   
v zajišťování hromadné veřejné osobní dopravy 

  

4.  Zpráva o výsledku prověrky okresní kontrolní a revizní komise KSČ                            
ve vybraných základních organizacích  a celozávodních výborech KSČ 
k uplatňování práva kontroly z hlediska zabezpečování úkolů hospodářské 
politiky strany a státu v podmínkách realizace Souboru opatření                           
ke zdokonalení soustavy plánovitého řízení národního hospodářství 

  

5.  Zpráva o vyřizování stížností, připomínek a podnětů pracujících okresu 
z hlediska Okresní správy SNB, Okresního soudu, Okresní odborové rady, 
výboru lidové kontroly ONV a Okresní prokuratury za 1. pololetí 1982 

  

6.  Zhodnocení politické situace a schůzové činnosti v okrese Ústí nad Labem 
za měsíc srpen 1982 

  

7.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ od 15. 6. do 10. 9. 1982    
8.  Kádrové otázky 

a) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“ 
J. Kománkovi, dělníku Průmstavu, závod Ústí nad Labem 

b) návrh na povolení rigorózní zkoušky J. Krčilovi, předsedovi 
celozávodního výboru KSČ Státního statku 

c) návrhy posluchačů stranických kursů  
d) návrh na potvrzení ing. M. Nováka ve funkci ředitele závodu 

Severočeské konstruktivy 
e) návrh na kádrovou rezervu OV KSČ a stáž - P. Zima 
f) návrh na uvolnění politických pracovníků OV KSČ 
g) návrh na schválení nadpor. J. Laubeho do funkce náčelníka 

obvodního oddělení VB 
h) návrh na schválení soukromého pobytu M. Kašpara, výrobního 

náměstka v k. p. Palivový kombinát Antonína Zápotockého                       
ve Švýcarsku 

i) žádost o povolení cesty ing. J. Lista, CSc. z Výzkumného ústavu 
tukového průmyslu do Malajsie 

j) návrh na schválení cest do zahraničí 
k) návrh na potvrzení přihlášek za kandidáty a členy KSČ  
l) návrh na udělení titulu „Zasloužilý zdravotniký pracovník“ –                

A. Kulhavá 
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 29. 9. 1982 1982 A 213 
1.  Hodnocení plnění Programu rozvoje krajského města Ústí nad Labem                       

na léta 1981 – 1985 za leden až srpen 
  

2.  Zpráva o zásobování obyvatel a závodů krajského města a okresu pitnou 
vodou v letech 1983 – 1985 s výhledem na 8. pětiletku 

  

3.  Kontrolní zpráva o stavu připravenosti topné sezóny 1982 – 1983 v okrese 
Ústí nad Labem 

  

4.  Návrh zprávy pro KV KSČ z oblasti teoreticko-ideové přípravy mladých 
kandidátů a členů KSČ 

  

5.  Zpráva o provedené bilanci a užití sklizně obilovin na Státním statku                
Ústí nad Labem dne 16. 9. 1982 

  

6.  Kádrové otázky 
a) návrh na V. Urbana do funkce politického pracovníka OV KSČ 
b) návrh na potvrzení J. Svobody ve funkci statutárního zástupce 

Stavebních izolací 
c) návrh na JUDr. J. Thonáta na předsedu základní organizace KSČ 

při Krajském sdružení advokátů v Ústí nad Labem  
d) návrh na propůjčení medaile  
e) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za zásluhy                             

o výstavbu“ K. Eimutovi z Teplárny 
f) návrh na posluchače stranických kursů 
g) návrh na schválení zahraničních služebních cest 
h) návrhy na potvrzení přihlášek za členy a kandidáty 
i) návrh na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ  
j) návrh na zrušení členství a vyloučení z řad členů KSČ 
k) návrh na udělení souhlasu k zahájení externí vědecké aspirantury 

na Technické vysoké škole v Ilmenau (NDR) ing. Drábkovi  
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 13. 10. 1982 1982 A 213 
1.  Návrh zprávy předsednictva OV KSČ pro zasedání OV KSČ k hlavním 

směrům rozvoje činnosti národních výborů po 6. zasedání ÚV KSČ 
v podmínkách okresu  

  

2.  Kontrolní zpráva o výsledcích průzkumu k tvorbě kádrových rezerv 
v podnicích a závodech v nomenklatuře OV KSČ 

  

3.  Informace o výsledcích schůzové činnosti základních organizací KSČ za 
měsíc září, postup v organizačně obsahové přípravě veřejných stranických 
schůzí a politická situace v okrese Ústí nad Labem 

  

4.  Kádrové otázky 
a) návrh na povolení konání rigorosní zkoušky J. Běleckému, řediteli 

Domu politické výchovy OV KSČ 
b) návrh na povolení konání rigorosní zkoušky J. Šindelářovi, 

politickému pracovníku Domu politické výchovy 
c) návrh na JUDr. J. Benešovou do funkce náměstka Okresního 

soudu v Ústí nad Labem 
d) návrh do funkce ředitele podniku Oděvy Ústí nad Labem –                        
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J. Pokorný 
e) změna ve funkci tajemnice Sboru pro občanské záležitosti odboru 

kultury ONV Ústí nad Labem 
f) návrh do funkce vedoucího odboru kádrové a personální práce 

ONV – J. Slavík 
g) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ v Sigmě 
h) návrh na udělení medaile „Za obětavou práci pro socialismus” 
i) schválení nových příslušníků Lidových milicí 
j) návrhy na potvrzení přihlášek za kandidáty 
k) návrhy na vydání přihlášek za kandidáty 
l) návrh na vyloučení z řad členů, na zrušení členství, na vyškrtnutí 

z řad kandidátů KSČ 
m) návrh na potvrzení přihlášek za členy KSČ 
n) politicko-organizační zabezpečení výročních členských schůzí, 

„všeplenárních“ schůzí a konferencí v okrese Ústí nad Labem  
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 27. 10. 1982 1982 A 214 
1.  Návrh rozpočtu okresní organizace KSČ na 1983   
2.  Zpráva o vyhodnocení sklizně objemných krmiv a zajištění krmivové 

základny pro zimní období; zpráva o vyhodnocení akce „Každý občan                   
1 q sena“ a patronátních smluv; politicko-organizační zabezpečení 
celookresního aktivu k zhodnocení metrákové akce 

  

3.  Kontrola stavu přijímání kandidátů v rozhodujících základních organizacích 
KSČ na úseku stranické práce v průmyslu OV KSČ a návrh opatření 
k zabezpečení úkolu okresní konference KSČ v přijímání kandidátů na rok 
1982 

  

4.  Výsledky plnění státního plánu průmyslových podniků okresu                               
za 1. – 3. čtvrtletí roku 1982 a některé poznatky z průzkumu ekonomické 
komise OV KSČ zaměřeného na realizaci zásad „Souboru opatření“ 
v rozhodujících průmyslových závodech okresu 

  

5.  Zpráva o opatřeních k. p. Palivový kombinát Antonína Zápotockého 
k dohnání skluzu v těžbě uhlí a skrývky, která vznikla v 1. čtvrtletí                                 
a zabezpečení úkolů celoročního plánu 

  

6.  Kádrové otázky 
a) návrh na povolení konání rigorosní zkoušky Albrechtovi, 

politickému pracovníku 
b) návrh na zařazení F. Krejčího do kádrových rezerv OV KSČ                

Ústí nad Labem 
c) návrhy na vyznamenání 
d) návrhy na obsazení vedoucích kursů Okresní politické školy 
e) návrhy posluchačů stranických kursů 
f) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ z 29. 9. 1982 
g) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ ze 4. 8. 1982 
h) změna ve funkci ředitele v Tlakové plynárně 
i) výsledek disciplinárního řízení zavedeného vůči J. Vránovi                        

a M. Patočkovi 
j) návrhy na potvrzení přihlášek za kandidáty  
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k) návrh na vyloučení z řad členů KSČ, na zrušení členství v KSČ,           
na vyloučení z řad kandidátů a vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 10. 11. 1982 1982 A 214 
1.  Návrh zprávy předsednictva OV KSČ k hlavním směrům rozvoje činnosti 

národních výborů po 6. zasedání ÚV KSČ v podmínkách okresu; návrh 
usnesení a politicko-organizační zabezpečení k jeho realizaci 

  

2.  Kontrolní zpráva o přípravě, zahájení a průběhu stranického vzdělávání 
v okrese v období 1982/1983 

  

3.  Zpráva o průběhu výstavby „Odsíření expanzních plynů“ v TPÚ    
4.  Zpráva z kontroly plnění usnesení KV KSČ a OV KSČ v Ústí nad Labem 

k rozvoji a zkvalitňování členské základny, vyplývající z 3. zasedání ÚV KSČ; 
projednáno dne 2. 11. 1982 na plenárním zasedání okresní kontrolní                    
a revizní komise KSČ  

  

5.  Zhodnocení členských a veřejných stranických schůzí a politické situace 
okresu v měsíci říjnu 

  

6.  Politicko-organizační zabezpečení okresní konference KSČ v okrese                  
v roce 1983 

  

7.  Konkretizace dalšího postupu kádrové a obsahové přípravy výročních 
členských schůzí a stranických konferencí v 1983 

  

8.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ od 15. 9. do 13. 10. 1982   
9.  Informativní zpráva o výsledcích práce Gymnázia   

10.  Kádrové otázky 
a) návrhy posluchačů stranických kursů 
b) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“       

J. Linkové, pracovnici Restaurací Ústí nad Labem u příležitosti 
májových oslav v roce 1983 z kvóty pro národních výborů 

c) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ                               
ze dne 29. 9. 1982 (ústně) 

d) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“              
K. Richterovi z Dopravního podniku u příležitosti májových oslav 
v roce 1983 z kvóty pro národní výbory 

e) návrh na realizaci pomníčku E. Valčákovi na hřbitově                       
v Ústí nad Labem 

f) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ Krajské 
zemědělské stanice Ústí nad Labem 

g) návrh na zrušení 1. základní organizace KSČ okresní správy SNB; 
početní stav v základní organizaci KSČ po redislokaci útvarů SNB 

h) návrhy na potvrzení přihlášek za kandidáty a členy KSČ 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 24. 11. 1982 1982 A 215 
1.  Zpráva o plnění socialistických závazků na pomoc krajskému městu                  

Ústí nad Labem – vyhodnocení za měsíc leden až říjen 1982 
  

2.  Zpráva o provedené inventuře v jednotkách Lidových milicí okresu               
za rok 1982 včetně stanoviska okresní kontrolní a revizní komise KSČ 

  

3.  Zpráva o plnění úkolu získávání mládeže pro studium na vojenských školách 
za rok 1982 a stav v přípravě na rok 1983; stav ve výběru nových příslušníků 
SNB za rok 1982 a úkoly na rok 1983 
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4.  Rozbor stavu a kvalifikační úrovně kádrů nomenklatury OV KSČ                        
v Ústí nad Labem 

  

5.  Stav a úroveň zabezpečení vánočního trhu 1982   
6.  Informativní zpráva o plnění plánu ústředně řízených stavebních organizací 

v okrese za 1. – 3. čtvrtletí  
  

7.  Informativní zpráva o plnění plánu místního stavebnictví v okrese                          
za 1. – 3. čtvrtletí 1982; přehled vyskytujících se hlavních problémů 

  

8.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení rozšířeného zasedání OV KSČ 
k plnění úkolů státního plánu roku 1982 a k úkolům plánu na rok 1983 
v průmyslu, stavebnictví, zemědělství a hospodářství národních výborů 

  

9.  Návrh závazného obsahového zaměření členských schůzí základních 
organizací KSČ na rok 1983 

  

10.  Politicko-organizační zabezpečení oslav 35. výročí „Vítězného února“                                                  
a 65. výročí „Dne Sovětské armády a sovětských námořních sil“ 

  

11.  Informativní zpráva o průběhu přípravy výročních členských schůzí 
základních organizací KSČ v Závodu průmyslové automatizace Ústí nad 
Labem 

  

12.  Zabezpečení přípravy výročních členských schůzí v základní organizaci KSČ 
č. 1 v Tonasu 

  

13.  Zabezpečení okresní konference Svazu protifašistických bojovníků; návrh 
na předsedu, tajemníka a vedoucího stranické skupiny OV KSČ 

  

14.  Kádrové otázky 
a) komplexní hodnocení předsedů celozávodního výboru KSČ                  

a předsedy městského výboru KSČ 
b) návrhy posluchačů stranických kursů 
c) návrhy na státní vyznamenání 
d) návrh do funkce ředitele Severočeského ředitelství spojů                     

Ústí nad Labem – J. Brhlík 
e) návrh na P. Doubravu do funkce předsedy OV SSM Pionýrské 

organizace v Ústí nad Labem 
f) návrh na projednání doporučení studia na vysokých školách                  

v zahraničí (socialistické státy)  
g) návrh na rozdělení základních organizací KSČ při mateřských 

školách a ustavení dvou nových; návrhy do funkce předsedů 
základních organizací při mateřské škole č. 1 a č. 2 

h) návrhy stanovisek OV KSČ k práci výborů a základní organizace 
KSČ ČSAD 401 a Okresního ústavu národního zdraví                              
Ústí nad Labem 

i) návrhy na složení výborů základní organizace KSČ na úseku 
stranické práce v průmyslu OV KSČ 

j) návrhy na složení výborů základní organizace KSČ na úseku 
kultury 

k) návrhy na složení výborů celozávodního výboru a základních 
organizací KSČ po výročních členských schůzích 1983 a návrh                   
na předsedu kontrolní a revizní komise celozávodního výboru KSČ 
při Pedagogické fakultě 

l) schválení služební cesty ing. J. Šedivého,technického náměstka 
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ředitele Spolku pro chemickou a hutní výrobu do NSR 
m) návrh na vyloučení z řad členů KSČ, na zrušení členství v KSČ, na 

vyškrtnutí z řad kandidátů  
n) návrhy na potvrzení přihlášek za kandidáty a členy KSČ 
o) návrhy na vyznamenání příslušníků a kolektivů Lidových milicí 

okresu u příležitosti 35. výročí „Vítězného února“ 
p) politicko-organizační zabezpečení usnesení předsednictva OV KSČ 

o „Postupu společenské prověrky hospodaření s palivy a energií” 
  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 8. 12. 1982 1982 A 215 
1.  Hodnocení plnění Programu rozvoje krajského města na léta 1981 – 1985 

za období 1981 – 1982 
  

2.  Politicko-ideové pojetí oslav významných výročí v roce 1983 a jejich 
rámcové politicko-organizační zabezpečení 

  

3.  Zpráva o činnosti Lidových milicí okresu v roce 1982 a návrh hlavních úkolů 
a opatření na rok 1983 

  

4.  Kontrola plnění usnesení plenárního zasedání OV KSČ 19. 5. 1982 
k potravinářskému průmyslu 

  

5.  Zhodnocení schůzové činnosti základních organizací KSČ a politické situace 
v měsíci listopadu 1983 v okrese 

  

6.  Politicko-organizační zabezpečení průjezdu 36. ročníku Závodu míru 1983   
7.  Informativní zpráva o průběhu přípravy výročních členských schůzí 

základních organizací KSČ na ONV 
  

8.  Návrh stanoviska předsednictva OV KSČ k činnosti a výsledkům základní 
organizace KSČ při ONV 

  

9.  Informativní zpráva o průběhu přípravy výročních členských schůzí základní 
organizace KSČ Okresního podniku místního průmyslu Ústí nad Labem 

  

10.  Kádrové otázky 
a) návrh na složení výborů základních organizací KSČ na úseku 

státních orgánů 
b) návrhy na složení výborů základních organizací KSČ na úseku 

stranické práce v průmyslu OV KSČ 
c) návrh na složení výborů základních organizací KSČ, na členy 

pověřené revizní činností; jmenování stálého zástupce OV KSČ 
v základní organizaci KSČ na úseku zemědělských služeb 

d) návrh na složení výborů základních organizací KSČ, členy 
pověřené kontrolní činností a jmenování stálého zástupce OV KSČ                            
v základní organizaci KSČ na úseku potravinářského průmyslu 

e) návrh na propůjčení státního vyznamenání u příležitosti oslav                  
1. a 9. května 

f) změna ve funkci ředitele k. p. Sigma 
g) změna ve funkci ředitele k. p. Sklo Union, závodu OBAS 
h) návrh na schválení ředitele Techniasportu - V. Absolon 
i) změna ve funkci ředitele Severočeských pekáren a cukráren 
j) změna ve funkci ekonomického náměstka ředitele                                     

v Severočeských tukových závodech 
k) návrh na zařazení Vl. Pešty do kádrových rezerv OV KSČ pro 
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mimostranickou nomenklaturu včetně stáže na OV KSČ 
l) návrh do funkce uvolněného předsedy celozávodního výboru KSČ 

v k. p. Palivový kombinát Antonína Zápotockého – P. Vaibar 
m) schválení nových příslušníků Lidových milicí v okrese 
n) návrh na vyloučení z řad členů, kandidátů, návrh na zrušení 

členství v KSČ, na vyškrtnutí z řad kandidátů 
o) návrhy na potvrzení přihlášek za kandidáty 
p) návrh na vydání přihlášky za kandidáta KSČ 
q) návrhy na potvrzení přihlášek za členy KSČ 

 
Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 15. 12. 1982 1982 A 216 

1.  Zhodnocení naplnění plánu práce předsednictva OV KSČ za 2. pololetí 1982 
a návrh na 1. pololetí 1983 

  

2.  Směrnice pro zabezpečování politické služby v budově OV KSČ                                  
Ústí nad Labem s platností od 1. 1. 1983 

  

3.  Návrhy na složení výborů základních organizací KSČ na úseku stranické 
práce v průmyslu OV KSČ 

  

4.  Návrhy na složení výborů základních organizací KSČ – úsek společenských 
organizací 

  

5.  Návrhy na složení výborů základních organizací KSČ, členy pověřené revizní 
činností a jmenování stálých zástupců OV KSČ  

  

6.  Návrhy na složení výboru základní organizace KSČ, členy pověřené 
kontrolní činností a stálé zástupce OV KSČ v Severočeských tukových 
závodech 

  

7.  Návrh na sloučení základní organizace KSČ č. 8 a 9, dále 11 a 12                               
v k. p. Severočeské tukové závody 

  

8.  Návrhy stanovisek OV KSČ k práci výborů a základní organizace KSČ 
Krajského ústavu národního zdraví a podnikového ředitelství Potraviny 

  

9.  Návrh stanoviska OV KSČ k práci základní organizace KSČ Státnído divadla                 
Zdeňka Nejedlého 

  

10.  Návrh na zrušení základní organizace KSČ Střediska těžké mechanizace 
Chabařovice a Libouchec; návrh na ustanovení základní organizace KSČ 
Agrochemického závodu Libouchec, ustanovení dílenské organizace 
Agrochemického závodu, provozu Chabařovice a Libouchec s účinností              
od 1. 1. 1983; návrh na předsedu a složení výborů těchto organizací 

  

11.  Návrh na rozdělení základní organizace KSČ závodu Hliňany Státního statku 
Ústí nad Labem na dvě základní organizace KSČ Hliňany a Chlumec; návrhy 
na předsedy a složení výborů 

  

12.  Návrh na ustavení základní organizace KSČ specializovaného závodu                     
na výrobu ovoce a zeleniny Svádov, Státního statku Ústí nad Labem 

  

13.  Návrh na posluchače stranického kursu v Krajské politické škole pro řídící 
pracovníky orgánu Národní fronty a vedoucí stranických skupin 

  

14.  Návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ ze dne 24. 11. 1982   
15.  Návrh do funkce ředitele závodu Barum - J. Němce   
16.  Návrh na složení výborů, členy pověřené kontrolní činností a stálé zástupce 

OV KSČ na úseku vesnických organizací KSČ 
  

17.  Návrh do funkce uvolněného předsedy celozávodního výboru KSČ   
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v k. p. Severočeské tukové závody  
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 22. 12. 1982 1982 A 216 
1.  Zhodnocení činnosti komisí a aktivů OV KSČ za uplynulé období   
2.  Návrh plánů práce ONV, Okresní odborové rady, OV SSM, OV Svazu 

československo-sovětského přátelství, plán práce výboru lidové kontroly 
ONV 

  

3.  Zhodnocení obsahové úrovně Zpravodaje OV KSČ za 2. pololetí 1982 a jeho 
obsahové zaměření na 1. pololetí 1983 

  

4.  Hodnocení 65. výročí „VŘSR“, Měsíce československo-sovětského přátelství 
a 60. výročí vzniku SSSR 

  

5.  Postup a zajišťování výročních členských schůzí   
6.  Kádrové otázky 

a) návrhy stanovisek OV KSČ k práci výborů a základních 
organizacích KSČ v Zemědělských stavbách, Severočeských 
konzervárnách a drožďárnách, Severočeských tukových závodech 
č. 8, závodu Hliňany - Státního statku Ústí nad Labem a v základní 
organizaci Tisá 

b) návrhy stanovisek k práci výborů a základních organizací KSČ 
Okresního stavebního podniku, Pozemních staveb, Okresního 
podniku místního průmyslu, Okresní správy spojů a Teplárny 
Trmice 

c) informativní zpráva o průběhu přípravy výročních členských 
schůzí základních organizací KSČ závodu Okresního stavebního 
podniku 

d) informativní zpráva o průběhu přípravy výročních členských 
schůzí základních organizací KSČ provozu výživa v k. p. 
Severočeské tukové závody 

e) zabezpečení přípravy výročních členských schůzí základních 
organizací KSČ závodu Petrovice, Státního statku Ústí nad Labem 

f) návrh na udělení Čestného uznání příslušníkům Lidových milicí             
u příležitosti 35. výročí „Vítězného února“ 

g) návrhy na vyznamenání jednotlivcům 
h) změna ve funkci ředitele a technického náměstka v Sigmě 

Chabařovice 
i)  změna ve funkci ředitele Prefy Přestanov 
j) změna statutárního zástupce v Krajském projektovém ústavu Ústí 

nad Labem 
k) návrh do funkce náměstka ředitele Státního statku J. Bílského 
l)  změna ve funkci vedoucího kádrového a personálního útvaru 

v Pozemních stavbách  
m) návrh na Z. Šebestu za redaktora Severu 
n) návrh na předčasný odchod do starobního důchodu s úpravou 

důchodu stranickou cestou V. Bláhovcovi 
o) návrh na potvrzení přihlášek za kandidáty a členy KSČ 
p) změna ve funkci vedoucí kádrového a personálního útvaru                                     

k. p. Severočeské konzervárny a drožďárny Ústí nad Labem 
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q) návrh na propůjčení vyznamenání „Za zásluhy o Lidové milice“, 2. 
stupně  
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 5. 1. 1983 1983 A 217 
1.  Návrh zprávy pro zasedání OV KSČ dne 12. 1. 1983 k plnění úkolů státního 

plánu v podnicích a závodech ústředně řízených, ve stavebnictví  
a zemědělství za rok 1982 a k hlavním úkolům a zabezpečení státního plánu 
v roce 1983 

  

2.  Zpráva o stavu vyřizování připomínek a námětů z členských schůzí 
základních organizací KSČ v okrese za 2. pololetí 1982 

  

3.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ Ústí nad Labem za období                            
od 27. 10. do 15. 12. 1982 

  

4.  Politicko-organizační zabezpečení oslav 1. máje 1983 a oslav 38. výročí 
osvobození Sovětskou armádou v okrese Ústí nad Labem 

  

5.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení stranické organizace okresu               
při zabezpečování závěrů 7. zasedání ÚV KSČ 

  

6.  Kádrové otázky 
a) návrh na ustavení základní organizace KSČ při Okresní odborové 

radě 
b) návrhy posluchačů stranických kursů 
c) návrh na zařazení J. Kořínka do kádrových rezerv pro aparát           

OV KSČ včetně stáže na OV KSČ 
d) návrh do funkce předsedy celozávodního výboru KSČ Spolku pro 

chemickou a hutní výrobu - J. Sobotka 
e) návrh na vyloučení z řad členů a kandidátů KSČ; návrh na zrušení 

členství v KSČ 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 21. 1. 1983 1983 A 217 
1.  Zajištění státního plánu na rok 1983 v k. p. Palivový kombinát Antonína 

Zápotockého 
  

2.  Kontrolní zpráva o stavu realizace usnesení 6. zasedání ÚV KSČ, 10. pléna 
KV KSČ a plenárního zasedání OV KSČ ze dne 17. 11. 1982 

  

3.  Zhodnocení schůzové činnosti základních organizací KSČ a politické situace 
v měsíci prosinci 1982 v okrese 

  

4.  Politicko-organizační zabezpečení veřejných stranických schůzí v okresní 
stranické organizaci KSČ Ústí nad Labem v roce 1983 

  

5.  Informativní zpráva o politicko-organizačním zabezpečení akce „Každý 
občan metrák sena“ a uzavření patronátních dohod na rok 1983 

  

6.  Plán vnitrostranických informací OV KSČ na 1. pololetí 1983   
7.  Návrh plánu práce a činnosti okresní kontrolní a revizní komise KSČ na 1983   
8.  Kádrové otázky 

a) návrhy stanovisek OV KSČ k práci celozávodního výboru KSČ 
Severočeských tukových závodů a Státního statku Ústí nad Labem 

b) návrhy na složení výborů základních organizací KSČ pro nové 
volební období, příprava výročních členských schůzí 

c) návrh na složení  městského výboru KSČ Neštěmice a komplexní 
hodnocení předsedy M. Buchara  
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d) návrh na složení místního výboru KSČ Povrly včetně hodnocení 
předsedy V. Hluchého; návrh stanoviska k práci obou organizací 

e) návrh na doplnění a změny v lektorských skupinách Domu 
politické výchovy OV KSČ 

f) návrh na uvolnění posluchačů ze studia Večerní university 
marxismu-leninismu a na znovuzařazení posluchačů 

g) návrhy na zařazení do kádrových rezerv pro mimostranickou 
nomenklaturu OV KSČ na úseku školství 

h) návrh na propůjčení vyznamenání „Za vynikající práci“  
i) změna ve funkci ředitele závodu 5. květen k. p. Palivový kombinát 

Antonína Zápotockého Ústí nad Labem 
j) návrh na uvolnění K. Dlaska z funkce ekonomického náměstka              

k. p. Palivový kombinát Antonína Zápotockého 
k) návrh na jmenování ing. M. Macha výrobním náměstkem ředitele 

v k. p. Severočeské tukové závody  
l) návrh na uvolnění J. Zárobové, ředitelky Lidové školy umění 

(včetně komplexního hodnocení) 
m) návrh na platovou úpravu V. Šubrtové 
n) návrhy na potvrzení přihlášek za členy a kandidáty KSČ 
o) návrh na vyloučení z řad členů, na zrušení členství, na vyškrtnutí 

z řad kandidátů KSČ 
p) návrhy stanovisek OV KSČ k práci celozávodních výborů KSČ 

Tonaso Neštěmice, Palivový kombinát Antonína Zápotockého          
a Spolku pro chemickou a hutní výrobu  

q) návrh na posluchače stranických kursů v Krajské politické škole 
r) návrh na řazení prvomájového průvodu 

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 2. 2. 1983 1983 A 217 

1.  Návrh materiálu pro delegáty okresní konference KSČ 23. – 24. 4. 1983 
„Vnitrostranická činnost v okresní stranické organizaci“ 

  

2.  Rozbor hospodaření okresní organizace KSČ za rok 1982, návrh rozpočtu 
základní organizace, celozávodního výboru a městského výboru KSČ na rok 
1983 a rozpočet fondu kulturních a sociálních potřeb na rok 1983 

  

3.  Plnění závěrů IV. zasedání ÚV KSČ z pohledu národních výborů, 
společenských a zájmových organizací Národní fronty, včetně opatření                
na rok 1983 

  

4.  Zpráva o výsledku koordinované revize hospodaření OV KSČ                                  
v Ústí nad Labem za období 1981 – 1982  

  

5.  Zpráva o konání výročních členských schůzí základních organizací KSČ 
v okrese 

  

6.  Návrh přijetí žen okresu představiteli státních orgánů u příležitosti 
Mezinárodního dne žen 

  

7.  Návrh na postoupení připomínek vznesených na 13. a 14. plenárním 
zasedání OV KSČ ve dnech 17. 11. 1982 a 12. 1. 1983 k vyšším stranickým 
orgánům 

  

8.  Kádrové otázky 
a) návrh do funkce statutárního zástupce ředitele Zemědělského 
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zásobování a nákupu k. p.  
b) návrh na zařazení do funkce statutárního zástupce ředitele 

Zemědělských staveb Ústí na Labem  
c) návrh na předsedu celozávodního výboru KSČ Kovohutí Povrly; 

hodnocení předsedy Z. Kouby; návrh stanoviska k práci 
celozávodního výboru KSČ Kovohutě; návrh na předsedu 
celozávodního výboru KSČ Sigmy, hodnocení předsedy                                  
J. Vondřejky, návrh stanoviska k práci celozávodního výboru KSČ 
Sigma Ústí nad Labem 

d) komplexní hodnocení Z. Chaluše, předsedy celozávodního výboru 
KSČ Tonaso Neštěmice, stanovisko k práci celozávodního výboru 
KSČ 

e) návrhy na uchazeče o studium vysokých škol pedagogického 
směru – 1. část  

f) návrh na úpravu starobního důchodu J. Holcovi 
g) návrh na vyloučení z řad členů KSČ a na zrušení členství v KSČ 
h) návrh na potvrzení přihlášek za kandidáty 
i)  návrh na složení výboru základní organizace KSČ v Kovohutích              

S. M. Kirova Povrly  
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 16. 2. 1983 1983 A 218 
1.  Zpráva o dosažených výsledcích ve zkvalitňování členské základny v roce 

1982; disciplinární činnost 
  

2.  Návrh písemné zprávy – zhodnocení výsledků ekonomiky okresu, státních 
orgánů a společenských organizací Národní fronty – pro delegáty okresní 
konference KSČ konané 23. – 24. 4. 1983 

  

3.  Návrh materiálu pro delegáty okresní konference KSČ „Vnitrostranická 
činnost v okresní stranické organizaci“ 

  

4.  Kontrolní zpráva o plnění usnesení předsednictva OV KSČ za období                      
od 1. 1. do 31. 12. 1982 

  

5.  Výsledky hospodářského plánu průmyslu okresu za rok 1982 a současný 
stav rozpisu a zabezpečení úkolů státního plánu na rok 1983 

  

6.  Zhodnocení schůzové činnosti základních organizací KSČ a politické situace 
v okrese měsíci lednu 1983 

  

7.  Složení delegace žen z okresu k přijetí předsedou ONV u příležitosti 
Mezinárodního dne žen 

  

8.  Informativní zpráva o provizorním vedení městské hromadné dopravy 
v Ústí nad Labem v souvislosti s výstavbou hlavního nádraží ČSD 

  

9.  Kádrové otázky 
a) návrhy na uchazeče o studium vysokých škol pedagogického 

směru – 2. část 
b) návrh na složení  městského výboru KSČ v Ústí nad Labem 
c) návrh kandidáta Národní fronty na poslance ONV -  ing. Roland 

Macke 
d) návrh do funkce ředitele ČSAD – J. Hartman 
e) návrh do funkce ředitele závodu Tesla Eltos -  J. Zelinka 
f) změna ve funkci ředitele ZDŠ Povrly 
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g) návrh do funkce statutárního zástupce ředitele Agrozetu 
Chabařovice – B. Zýka 

h) návrh do funkce statutárního zástupce ředitele Krajského 
plemenářského podniku – V. Švec 

i) návrh na potvrzení ing. J. Lista do funkce vedoucího Výzkumného 
ústavu tukového průmyslu Ústí nad Labem 

j) návrh na uvolnění V. Nováka z funkce politického pracovníka              
OV KSČ 

k) návrh do funkce vedoucího okresního střediska Krajského 
plemenářského podniku - K. Poborský 

l) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ při 12. ZDŠ 
v Ústí nad Labem 

m) návrhy na propůjčení státního vyznamenání V. Bílkovi a J. Chocovi 
n) návrhy posluchačů stranických kursů 
o) návrh na zrušení základní organizace KSČ Vyklice 
p) návrh na vyloučení z KSČ, na zrušení členství, na vyškrtnutí z řad 

kandidátů KSČ 
q) návrhy na potvrzení přihlášek za kandidáty a členy strany 
r) návrh na doporučení KV KSČ ke schválení J. Sochaniče do funkce 

náměstka pro kádrovou a personální práci ve Spolku pro 
chemickou a hutní výrobu 

s) revokace usnesení předsednictva OV KSČ ze dne 15. 12. 1982  
t) návrh na uvolnění z funkce předsedy MěNV v Ústí nad Labem              

F. Reitorala k 1. 3. 1983 
u) návrh do funkce předsedy MěNV v Ústí nad Labem                                 

ing. S. Erbena, CSc.  
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 2. 3. 1983 1983 A 218 
1.  Návrh usnesení okresní konference KSČ a návrhy dopisů   
2.  Rozbor stížností a dopisů pracujících za rok 1982 došlých na OV KSČ v roce 

1982 včetně zpráv o vyřizování stížností, připomínek a podnětů pracujících 
z výboru lidové kontroly ONV, okresního soudu, okresní prokuratury, 
okresní správy SNB, Okresní odborové rady  

  

3.  Návrh zabezpečení realizace pléna ÚV KSČ ze dne 15. 10. 1982 ke zprávě             
o současném stavu a dalším vývoji doplňování velitelského sboru 
Československé lidové armády v letech 1982 – 1990 v okrese Ústí nad 
Labem 

  

4.  Kontrolní zpráva o naplňování úkolů intenzifikačního programu rozvoje                   
v chovu ovcí na Státním statku Ústí nad Labem 

  

5.  Zpráva o plnění Souboru opatření v boji proti kriminalitě a negativním 
jevům v okrese a účinnost výjezdních zasedání mezirezortních porad 
orgánů činných v trestním řízení 

  

6.  Zpráva o zajištění zavedení nových nejvýše přípustných cen vybraných 
oborů služeb v okrese 

  

7.  Kádrové otázky 
a) návrhy na uchazeče o studium vysokých škol pedagogického                           

a uměleckého směru – 3. část 
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b) návrh na uvolnění J. Běleckého z funkce ředitele Domu politické 
výchovy OV KSČ Ústí nad Labem 

c) návrh na F. Anýže do funkce ředitele Domu politické výchovy 
d) návrh na složení místního výboru KSČ Libouchec 
e) schválení návrhu obhajoby disertační práce MUDr. J. Richtera 

„Výskyt, komplexní ochrana a léčba zhoubných nádorů vnitřních 
rodidel v Severočeském kraji“ 

f) návrh na posluchače stranických kursů Krajské politické školy pro 
předsedy a místopředsedy základních organizací KSČ 

g) návrh na vyloučení členů; na zrušení členství a na vyškrtnutí z řad 
kandidátů KSČ 

h) návrhy na potvrzení přihlášek za členy a kandidáty KSČ 
i) návrh na úpravu platu politickým odborným administrativním 

pracovníkům OV KSČ 
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 16. 3. 1983 1983 A 218 
1.  Zpráva o plnění politicko-organizačního zabezpečení přípravy okresní 

konference KSČ v Ústí nad Labem  
  

2.  Politicko-organizační zabezpečení dopisu pléna ÚV KSČ stranickým 
orgánům a organizacím k prohloubení účinnosti boje proti porušování 
zásad socialistické zákonnosti, morálky a discipliny na úrovni okresu                  
Ústí nad Labem 

  

3.  Výsledky výročních a členských schůzí základních organizací KSČ a politické 
situace v okrese za měsíc únor 1983 

  

4.  Žádosti podniků a závodů o udělení výjimky ve čtvrtletních rozpisech plánu 
na rok 1983 dle usnesení plenárního zasedání OV KSČ z 12. 1. 1983 

  

5.  Kádrový program OV Českého svazu tělesné výchovy, kádrové rezervy a 
plány jejich výchovy 

  

6.  Politicko-organizační zabezpečení OV Svazarmu, včetně kandidátky                
do OV KSČ a návrh na předsedu OV Svazarmu 

  

7.  Kádrové otázky 
a) návrh na složení místního výboru KSČ Malé Březno 
b) návrhy posluchačů stranických kursů 
c) návrhy na propůjčení medaile „Za obětavou práci pro 

socialismus“ 
d) návrhy na vyloučení z řad kandidátů a členů KSČ; návrhy                    

na zrušení členství v KSČ, vyškrtnutí z řad kandidátů 
e) návrhy na potvrzení přihlášek za kandidáty a členy  
f) návrh na udělení „Rudé standarty“ rady ONV a Okresní odborové 

rady a „Štítů 7. pětiletky“ podnikům za rok 1982 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 30. 3. 1983 1983 A 219 
1.  Zpráva o činnosti okresní stranické organizace za období od minulé 

konference 
  

2.  Zpráva o činnosti okresní kontrolní a revizní komise KSČ za období                       
od minulé konference 

  

3.  Stav plnění usnesení a závěrů plenárních zasedání OV KSČ z června                         
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a listopadu 1982 ke službám 
4.  Návrh na složení pracovního předsednictva a komisí na okresní konferenci 

KSČ v roce 1983 
  

5.  Návrhy na uchazeče o studium vysokých škol pedagogického směru –                   
4. část (uchazeči ze zaměstnání) 

  

6.  Žádosti podniků a závodů o udělení výjimky ve čtvrtletních rozpisech plánů 
na rok 1983 dle usnesení 14. zasedání OV KSČ ze dne 12. 1. 1983 

  

7.  Návrh na udělení vyznamenání kolektivům, kolektivům brigád socialistické 
práce a jednotlivcům 

  

8.  Kádrové otázky 
a) doporučení návrhu na funkci poslance KNV ing. St. Erbena, CSc.  
b) návrh na statutárního zástupce ředitele Oblastní státní 

meliorační správy Ústí nad Labem – F. Pečínka 
c) návrh na statutárního zástupce ředitele k. p. Severočeské 

konzervárny a drožďárny – ing. M. Šikula 
d) návrh na potvrzení Zimy vedoucím odboru řízení výroby 

Pozemních staveb Ústí nad Labem 
e) změna ve funkci vedoucího kádrového a personálního útvaru             

k. p. Sklo Union  
f) návrh na M. Seckou, vedoucí kádrového a personálního útvaru 

Severočeské energetiky, rozvodných závodů Ústí nad Labem 
g) příprava okresní konference Českého svazu tělesné výchovy, 

návrhy na předsedu, tajemníka a vedoucí stranické skupiny OV 
Českého svazu tělesné výchovy, návrh na delegaci OV KSČ na 
okresní konferenci Českého svazu tělesné výchovy 

h) návrh na propůjčení medaile „Za obětavou práci pro 
socialismus“ 

i) návrh na udělení souhlasu k zahájení externí aspirantury                       
na Vysoké škole chemicko–technologické - ing. J. Křivánek 

j) návrh na udělení souhlasu k zahájení externí vědecké 
aspirantury na Technické vysoké škole v Ilmenau (NDR) –                   
ing. Drábek 

k) návrh na přijetí ing. J. Suchého do externí vědecké aspirantury 
v oboru hydrotechniky 

l) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ Staviva 
m) návrhy posluchačů stranických kursů  
n) žádost o povolení služební cesty do Turecka ing. J. Čmolíkovi, 

CSc.  
o) návrh na vyloučení z řad členů KSČ, na zrušení členství,                           

na potvrzení přihlášek za kandidáty  
p) politicko-organizační zabezpečení zasedání OV KSČ 

k připravenosti okresní konference KSČ v roce 1983 
q) návrh na posluchače stranického kursu Krajské politické školy 
r) návrh komplexního hodnocení F. Reitorala, předsedy MěNV Ústí 

nad Labem  
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 13. 4. 1983 1983 A 219 
1.  Kontrola plnění závěrů zasedání OV KSČ ze dne 19. 5. 1982 k problematice 

potravinářského průmyslu a obchodu 
  

2.  Zpráva o plnění státního plánu za 1. čtvrtletí 1983 a zajištěnost uložených 
úkolů ve 2. čtvrtletí 1983 v k. p. Palivový kombinát Antonína Zápotockého 
Ústí nad Labem 

  

3.  Stav připravenosti Závodu míru 1983   
4.  Zhodnocení výsledků stranických konferencí městského výboru, národních 

výborů, celozávodního výboru KSČ, „všeplenárních“ schůzí, běžné schůzové 
činnosti a politické situace v okrese za měsíc březen 1983 

  

5.  Politicko-organizační zabezpečení informací z okresní konference KSČ    
6.  Zpráva o současném stavu v přípravě výstavby rodinných domků 

v podmínkách vyplývajících z usnesení vlády ČSSR č. 27 z 10. 2. 1983 
  

7.  Kádrové otázky 
a) změna ve funkci vedoucího organizačního odboru ONV 
b) souhlas s přijetím do externí aspirantury MUDr. J. Knespl  
c) návrhy na udělení čestného titulu „Zasloužilý lékař“ a „Zasloužilý 

zdravotnický pracovník“ 
d) návrh na posluchače stranického kursu v Krajské politické škole 
e) návrh na povolení tématické služební cesty do Maďarska                      

a Jugoslávie 
f) návrh na schválení služební cesty do zahraničí  
g) návrh na zrušení členství v KSČ, na vydání přihlášky za kandidáta 
h) návrh na potvrzení přihlášek za členy a kandidáty 
i) návrh na složení delegace OV KSČ a termínu pobytu                          

v Karl-Marx-Stadtu v NDR 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 27. 4. 1983 1983 A 219 
1.  Stav v plnění státního plánu za 1. čtvrtletí 1983 v průmyslu okresu – 

předpoklad splnění 1. pololetí z hlediska objemových a kvalitativních 
ukazatelů 

  

2.  Zhodnocení okresní konference KSČ a politicko-organizační zabezpečení 
postupu rozpracování, realizace a kontroly plnění přijatého usnesení 
okresní konference KSČ 

  

3.  Politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ 
k rozpracování závěrů okresní konference 

  

4.  Žádost podniků a závodů o udělení výjimky ve čtvrtletních rozpisech plánů 
na rok 1983 dle usnesení plenárního zasedání OV KSČ z 12. 1. 1983 

  

5.  Žádost Okresního podniku místního průmyslu Ústí nad Labem a Okresního 
stavebního podniku o povolení plnění plánu v roce 1983 podle skladby 
rozepsaných úkolů 

  

6.  Příprava okresní konference Socialistické akademie, návrhy na předsedu, 
tajemníka a vedení stranické skupiny OV Socialistické akademie, návrh 
na delegaci OV KSČ na konferenci 

  

7.  Příprava okresní konference Českého mysliveckého svazu, návrhy                              
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na předsedu, tajemníka a vedoucího stranické skupiny OV Českého 
mysliveckého svazu, včetně hodnocení, návrh na delegaci OV KSČ                         
na konferenci Českého mysliveckého svazu 

8.  Kádrové otázky 
a) návrhy na proplacení věrnostní stabilizační odměny pracovníkům 

OV KSČ 
b) návrh na platovou úpravu – J. Vítovec 
c) návrh na stáž P. Říhy na OV KSČ 
d) návrh na posluchače stranického kursu v Krajské politické škole 
e) návrh na schválení výjezdu Bendova komorního orchestru 

Odborového domu kultury pracujících do NSR; návrh schválení 
cesty do zahraničí Maleče, ředitele Odborového domu kultury 
pracujících a Šůry, předsedy výboru lidové kontroly ONV                                
Ústí nad Labem 

f) návrhy na schválení cest do zahraničí 
g) návrhy na zrušení členství 
h) návrhy na vydání přihlášek za kandidáty, na potvrzení přihlášek                      

za kandidáty a za členy 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 11. 5. 1983 1983 A 219 
1.  Zpráva o realizaci úkolů intenzifikačního programu Státního statku                           

Ústí nad Labem v oblasti rostlinné výroby, vycházející z usnesení a závěrů 
zasedání KV KSČ 

  

2.  Kontrolní zpráva o současném stavu a vývoji aparátu OV KSČ, kvalifikační 
úrovni pracovníků aparátu, kádrových rezervách a nomenklatuře OV KSČ 

  

3.  Informativní zpráva o naplňování kádrového programu okresního štábu 
Lidových milicí na léta 1982 – 1986 

  

4.  Zhodnocení členských schůzí, veřejných stranických schůzí a politické 
situace v okrese za měsíc duben 

  

5.  Hodnocení oslav Svátku práce v okrese   
6.  Složení komisí pro závěrečné zkoušky 3. ročníku Večerní university 

marxismu-leninismu 1982/1983 
  

7.  Politicko-organizační zabezpečení slavnostního vyřazení absolventů                     
3. ročníku Večerní university marxismu-leninismu 1983 

  

8.  Kádrové otázky 
a) návrhy na změnu stávající struktury stranických organizací                      

na k. p. Palivový kombinát Antonína Zápotockého 
b) návrh na potvrzení MUDr. F. Wursta ředitelem léčebny v Ryjicích 
c) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ ze dne                  

29. 9. 1982 a schválení propůjčení medaile Janstovi 
d) návrh na odbornou pracovnici OV KSČ A. Medunovou  
e) návrh na schválení zahraniční služební cesty  
f) návrh na schválení nových příslušníků Lidových milicí 
g) návrh na zrušení členství v KSČ, na vyloučení a vyškrtnutí z řad 

kandidátů KSČ 
h) návrhy na potvrzení přihlášek za členy a kandidáty KSČ 
i)  návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za zásluhy                          
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o výstavbu“ I. Prokopcovi, řediteli k. p. Palivový kombinát 
Antonína Zápotockého Ústí nad Labem 
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 25. 5. 1983 1983 A 220 
1.  Rozpracování závěrů a usnesení krajské a okresní konference v oblasti 

činnosti ONV a národních výborů v okrese 
  

2.  Rozpracování usnesení z okresní konference KSČ do oblasti odborové 
činnosti Okresní odborové rady, Okresního výboru odborových svazů, 
základních organizací ROH  

  

3.  Vlastní opatření ONV k realizaci závěrů plenárního zasedání OV KSČ 
k potravinářskému průmyslu ze dne 19. 5. 1982 

  

4.  Vyhodnocení kádrového projektu OV KSČ a okresní kontrolní a revizní 
komise KSČ, včetně návrhu plánu jejich výchovy 

  

5.  Politicko-organizační zabezpečení „Dnů přátelství mezi Severočeským 
krajem a Vladimirskou oblastí v SSSR” ve dnech 14. – 18. 11. 1983 na 
okrese Ústí nad Labem 

  

6.  Kádrové otázky 
a) návrh na schválení M. France do kádrových rezerv OV KSČ 
b) návrh na rozvázání pracovního poměru dohodou                                             

s M. Gutscherovou, administrativní pracovnicí ideologického 
oddělení OV KSČ 

c) návrh na ustavení základní organizace KSČ v závodě Tesla ELTOS           
a návrh na předsedu základní organizace KSČ 

d) změna ve funkci náčelníka okresní správy SNB pro úsek veřejné 
bezpečnosti v Ústí nad Labem 

e) návrhy na zrušení členství v KSČ 
f) návrhy na potvrzení přihlášek za kandidáty 
g) projednání přihlášek do KSČ 
h) žádost o povolení výjezdu Webera do družební oblasti Lokodepo 

Ústí nad Labem 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 8. 6. 1983 1983 A 220 
1.  Postup OV KSČ při realizaci usnesení okresní a krajské konference KSČ 

v podmínkách okresu 
  

2.  Plány práce ONV, OV Národní fronty, Okresní odborové rady, OV SSM,                
OV Českého svazu tělesné výchovy, OV Svazu československo-sovětského 
přátelství 

  

3.  Návrhy na složení komisí, plánů práce komisí a aktivů OV KSČ na 2. pololetí 
1983 

  

4.  Návrh plánu kontrolní činnosti výboru lidové kontroly ONV na 2. pololetí   
5.  Stav plnění usnesení a závěrů plenárního zasedání OV KSČ z listopadu1982 

v oblasti placených služeb 
  

6.  Kontrolní zpráva o plnění usnesení předsednictva OV KSČ za 1. čtvrtletí    
7.  Zhodnocení plánu práce předsednictva OV KSČ za 1. pololetí 1983 a návrh 

obsahu plenárních zasedání OV KSČ na 2. pololetí 
  

8.  Kontrola plnění kádrového projektu Okresní odborové rady    
9.  Stav politicko-výchovné práce na školách 1. cyklu v okrese; organizační   
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zabezpečení školního roku 1983/1984; dislokace pedagogických pracovníků 
na školách 1. cyklu 

10.  Kontrolní zpráva o zásobování krajského města a okresu vodou, stav                       
a výhled 

  

11.  Informace o schůzové činnosti a politické situaci v okrese za měsíc květen 
1983 

  

12.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení okresní ideologické konference 
konané dne 1. 10. 1983 

  

13.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení kontroly závěrů komplexního 
hodnocení nomenklaturních kádrů stranických orgánů 

  

14.  Návrh na složení okresní posklizňové komise pro léta 1983 – 1985   
 Kádrové otázky 

a) návrh protokolu přizvávaných na jednání plenárních zasedání         
OV KSČ 

b) návrh na udělení souhlasu k zahájení studia externí aspirantury              
v oboru teorie vyučování chemie – Pečivová 

c) návrhy na schválení cest do zahraničí 
d) návrh na vyloučení z řad členů KSČ; návrh na vyškrtnutí z řad 

kandidátů KSČ 
e) návrhy na potvrzení přihlášek za členy a kandidáty KSČ 
f) návrh na stáž J. Hettové na OV KSČ 
g) rámcové politicko-organizační zabezpečení pobytu delegátů 

Světového kongresu za mír a život, proti jaderné válce konané 
v Ústí nad Labem dne 23. 6. 1983 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 22. 6. 1983 1983 A 220 
1.  Informativní zpráva o současné situaci v přípravě výstavby rodinných 

domků v podmínkách vyplývajících z usnesení vlády ČSSR č. 27 z 10. 2. 1983 
  

2.  Koncepce rozvoje Okresního stavebního podniku Ústí nad Labem do roku 
1985 a v dalších letech 

  

3.  Výsledky a účinnost stranického vzdělávání 1982/1983; návrh plánu práce 
Domu politické výchovy a Okresní politické školy; návrh na doplnění 
lektorských skupin Domu politické výchovy a vyhodnocení nejaktivnějších 
lektorů 

  

4.  Návrh plánu práce předsednictva OV KSČ na 2. pololetí   
5.  Politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání ke kontrole plnění 

závěrů 4. zasedání ÚV KSČ a realizace zdokonalené soustavy plánovitého 
řízení zemědělství  

  

6.  Zpráva o výsledcích návštěvy pracovní delegace OV KSČ Ústí nad Labem 
v družebním městě Karl-Marx-Stadtu v NDR 

  

7.  Kádrové otázky 
a) návrh posluchačů do 1. ročníku Večerní university marxismu- 

leninismu – 1. etapa 
b) návrh na delegování členů předsednictva, tajemníků a pracovníků 

aparátu OV KSČ do jednání celozávodního výboru a základní 
organizace KSČ  

c) seznam zástupců OV KSČ pro jednotlivé základní organizace KSČ 
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na úseku stranické práce v průmyslu po okresní konferenci 1983 
d) návrh na udělení souhlasu k zahájení externí aspirantury v oboru 

územního plánování na vysoké škole zemědělské –                                      
ing. I. Rothbauer, vedoucí projektant Útvaru hlavního architekta 

e) změna ve funkci vedoucího referenta kádrové a personální práce 
a výchovy kádrů v Agrozetu 

f) změna ve funkci předsedy uliční organizace KSČ Povrly 
g) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ při Investorsko 

– inženýrské organizaci Ústí nad Labem 
h) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ v 

Severočeských konzervárnách a drožďárnách 
i) návrh na schválení J. Hrubého do funkce statutárního zástupce 

podnikového ředitele v n. p. Severočeská konstruktiva Ústí nad 
Labem 

j) návrh na posluchače stranického kursu v Krajské politické škole  
k) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za zásluhy                          

o výstavbu“ k životnímu jubileu Z. Liscovi 
l) návrh na vyslání MUDr. Z. Malého, CSc., primáře 

neurochirurgického oddělení do Korejské lidově demokratické 
republiky jako poradce na 180 dní  

m) návrhy na schválení cest do zahraničí 
n) návrh na vyloučení z řad členů KSČ, návrh na zrušení členství                  

v KSČ  
o) návrhy na potvrzení přihlášek za členy a kandidáty KSČ 
p) návrh na složení delegace Spolku pro chemickou a hutní výrobu 

do družebního chemického závodu ve Vladimiru 
q) žádost o povolení soukromé cesty za účelem rekreace do 

Jugoslávie 
r) návrh na ing. P. Seiferta jako politického pracovníka OV KSČ 
s) návrh na okamžité zrušení pracovního poměru B. Fajtové, účetní 

OV KSČ Ústí nad Labem, návrh na vyloučení z KSČ  
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 6. 7. 1983 1983 A 221 
1.  Zhodnocení plnění kádrového programu OV SSM a návrh kádrového 

programu na období 1983 – 1987 
  

2.  Informativní zpráva o výsledku koordinované prověrky „Jak stranické 
orgány a základní organizace KSČ využívají směrnice ÚV KSČ k disciplinární 
činnosti a řešení členských otázek k upevňování stranické kázně“ 

  

3.  Zpráva o stavu vyřizování připomínek a námětů z členských schůzí 
základních organizací KSČ v okrese za 1. pololetí 

  

4.  Kontrolní zpráva o zásobování krajského města a okresu vodou; stav                       
a výhled 

  

5.  Zhodnocení členských schůzí a politické situace v okrese Ústí nad Labem              
za měsíc červen 

  

6.  Plán vnitrostranických informací OV KSČ na 2. pololetí   
7.  Politicko-organizační zabezpečení dopisu pléna ÚV KSČ k důslednému 

plnění zákonné povinnosti oznamovat trestné činy v návaznosti na dopis 
  



[141] 

 

pléna ÚV KSČ k prohloubení účinnosti boje proti porušování zásad 
socialistické zákonnosti, morálky a disciplíny 

8.  Politicko-organizační zabezpečení usnesení sekretariátu ÚV KSČ                          
z 26. 4. 1983 k „Úkolům orgánů a organizací KSČ při uplatňování 
stranického vlivu na politické vzdělávání SSM“ v okresní stranické 
organizaci v Ústí nad Labem 

  

9.  Zpráva o využití bytových i nebytových objektů budovaných v rámci 
komplexní bytové výstavby na Fučíkově třídě  

  

10.  Kádrové otázky 
a) návrh na posluchače stranického kursu na Vysoké politické škole 

v Bratislavě pro profesionální lektory Domu politické výchovy 
b) návrh na zařazení JUDr. J. Svatoše do kursu Vysoké politické školy 

v Bratislavě 
c) změna ve funkci vedoucího odboru kádrové a personální práce       

ve Výstavbě Severočeského kraje 
d) návrh na uvolnění V. Tučkové z funkce politického pracovníka                   

OV KSČ 
e) návrh na udělení čestného uznání ÚV KSČ „Za dlouholetou 

obětavou propagandistickou činnost“ 
f) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za pracovní věrnost“ 
g) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“ 

ing. J. Procházkovi 
h) delegování členů OV KSČ do jednání celozávodního výboru KSČ 

v okrese na měsíc červenec 
i) návrh zástupců OV KSČ na úsecích stranické práce 
j) seznam zástupců OV KSČ pro jednotlivé základní organizace KSČ v 

zemědělství a potravinářském průmyslu 
k) návrh na složení delegace do Vladimiru 
l) žádost o povolení zahraniční rodinné rekreace v Jugoslávii – 

PhMr. Z. Prošek, lékárník, A . Čermák 
m) návrh na zrušení členství v KSČ, na vyškrtnutí z řad kandidátů  
n) návrh na změnu studia Vysoké školy politické ÚV KSČ z internátní 

formy na formu externí 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 20. 7. 1983 1983 A 221 
1.  Plnění závěrů 6. pléna ÚV KSČ a listopadového pléna OV KSČ z hlediska 

práce aparátu ONV 
  

2.  Rozbor stížností a dopisů pracujících došlých na OV KSČ za 1. pololetí   
3.  Politicko-organizační zabezpečení k zabezpečení klidu a pořádku 

v srpnových dnech v okrese 
  

4.  Kádrové otázky 
a) návrh na M. Valovou jako politickou pracovnici OV KSČ 
b) návrh na doporučení J. Kořínka do funkce politického pracovníka 

OV KSČ 
c) návrhy na administrativní pracovnice OV KSČ 
d) návrh na zajištění politických služeb na OV KSČ  
e) návrh na stáž J. Schadeho na OV KSČ 
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f) návrh na zařazení O. Tůmy do kádrových rezerv OV KSČ 
g) návrh na zařazení MUDr. T. Valeny do kádrových rezerv 

ministerstva zdravotnictví pro pomoc rozvojovým zemím 
h) návrh na uvolnění A. Přibylové z funkce předsedkyně základní 

organizace KSČ při 25. ZDŠ 
i) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ Textil                       

Ústí nad Labem 
j) jmenování P. Hůlky do funkce vedoucího kádrového                                

a personálního útvaru Severočeské konstruktivy                                        
n. p. Ústí nad Labem 

k) jmenování J. Bernarda do funkce vedoucího kádrového                          
a personálního útvaru Pozemních staveb Ústí nad Labem 

l) návrh na posluchače vysokých stranických škol v Praze a Moskvě 
s nástupem v roce 1984  

m) návrh na udělení souhlasu k zahájení externí aspirantury na 
vysoké škole chemicko-technologické inženýrům A. Jirouškovi,               
J. Pecákovi ze Severočeských tukových závodů a T. Češkovi z 
Palivového kombinátu Antonína Zápotockého 

n) návrh na propůjčení medaile „Za obětavou práci pro socialismus“ 
o) návrh na schválení soukromého pobytu v Řecku M. Jeřábkovi, 

předsedovi základní organizace KSČ Prefy 
p) návrh na zrušení členství v KSČ 
q) žádost o povolení zahraniční rodinné rekreace do NSR                                     

a Švýcarska 
r) návrhy na potvrzení přihlášek za kandidáty a členy KSČ 
s) návrhy posluchačů stranických kursů Krajské politické školy 
t) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ                                          

ze dne 29. 9. 1983  
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 3. 8. 1983 1983 A 221 
1.  Výsledky plnění úkolů státního plánu v průmyslu okresu za 1. pololetí 1983 

a výhled v zabezpečení úkolů 3. čtvrtletí a celého roku 1983 
  

2.  Kontrolní zpráva o výsledcích ve zkvalitňování členské základny a 
disciplinární činnost v základních organizacích KSČ za 1. pololetí 1983 

  

3.  Návrh posluchačů do 1. ročníku Večerní university marxismu-leninismu,                   
2. etapa 

  

4.  Zpráva o vyřizování stížností, připomínek a námětů pracujících v okrese    
Ústí nad Labem z hlediska okresní správy SNB, okresního soudu, Okresní 
prokuratury, Okresní odborové rady a výboru lidové kontroly ONV                  
za 1. pololetí 1983 

  

5.  Kádrové otázky 
a) návrh na úpravu platů politických pracovníků OV KSČ 
b) návrhy posluchačů stranických kursů 
c) návrh na vyloučení z řad členů KSČ, na vyškrtnutí z řad kandidátů 

KSČ 
d) návrhy na potvrzení přihlášek za kandidáty a členy KSČ 
e) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“ 
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M. Hockeové, dělnici Závodů průmyslové automatizace 
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 24. 8. 1983 1983 A 221 
1.  Rozbor hospodaření okresní organizace KSČ za 1. pololetí 1983; včetně 

rozpočtu na rok 1984 
  

2.  Stanovisko okresní kontrolní a revizní komise KSČ k rozboru hospodaření 
OV KSČ za 1. pololetí 1983 a k návrhu rozpočtu  

  

3.  Výsledky a hlavní úkoly zemědělství v okrese z hlediska plnění závěrů                   
4. zasedání ÚV KSČ k činnosti státního statku a organizace služeb  
pro zemědělství 

  

4.  Dislokace učitelů škol 2. cyklu pro rok 1983/1984   
5.  Informativní zpráva o činnosti jednotek a štábu Lidových milicí v okrese                              

za 1. pololetí 1983 
  

6.  Zhodnocení členských schůzí a politické situace v okrese za měsíc červenec 
1983 

  

7.  Kádrové otázky 
a) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ v Pivovaru 

Krásné Březno 
b) návrhy posluchačů stranických kursů 
c) návrh na schválení služební cesty do SSSR J. Krebsovi, vedoucímu 

redaktorovi Severu 
d) návrh na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ; návrh na zrušení členství 
e) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
f) delegování členů předsednictva OV KSČ, tajemníků OV KSČ                       

do jednání celozávodních výborů KSČ v okrese na měsíc září  
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 31. 8. 1983 1983 A 222 
1.  Výsledky plnění státního plánu ústředně řízených stavebních závodů                 

a úkolů investiční výstavby v okrese za 1. pololetí 1983 
  

2.  Zpráva o kontrole plnění Programu rozvoje krajského města za 1. pololetí 
1983 

  

3.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ za období od 8. 6. do 31. 8. 1983   
4.  Plnění závěrů 6. pléna ÚV KSČ a listopadového pléna OV KSČ z hlediska 

práce aparátu ONV 
  

5.  Výsledky a zkušenosti z realizace kádrového programu Okresní odborové 
rady 

  

6.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení veřejných stranických schůzí             
v měsících říjnu až listopadu 1983 

  

7.  Politicko-organizační zabezpečení rozšířeného plenárního zasedání OV KSČ 
k problematice vědeckotechnického rozvoje v návaznosti na zasedání                 
ÚV a KV KSČ a na závěry aktivů příslušníků vědeckotechnického rozvoje 
konaných ve 4. čtvrtletí 1982 

  

8.  Zhodnocení obsahové úrovně Zpravodaje OV KSČ za 1. pololetí a jeho 
obsahové zaměření na druhé pololetí  

  

9.  Kádrové otázky 
a) změna ve funkci ekonomického náměstka ředitele Státního 

statku Ústí nad Labem 
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b) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Hrdina socialistické 
práce“ J. Kománkovi, dělníku n. p. Průmstav, závod                               
Ústí nad Labem 

c) návrh na udělení státního vyznamenání „Za vynikající práci“                   
J. Křešovi 

d) návrh posluchačů do stranického kursu Krajské politické školy  
e) návrh na přeřazení Z. Špačkové z funkce administrativní                        

na odbornou pracovnici OV KSČ 
f) návrh na schválení služební cesty do Itálie řediteli Sklo Unionu 

ing. Pospíšila 
g) návrh na schválení cesty do Jugoslávie ředitelce 5. ZDŠ                             

B. Kaňkové  
h) návrh na vyloučení z řad členů KSČ 

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 14. 9. 1983 1983 A 222 

1.  Stav realizace závěrů plenárního zasedání OV KSČ a listopadových 
členských schůzí z roku 1981 v podmínkách Spolku pro chemickou a hutní 
výrobu, Tonasa, Sigmy, Palivového kombinátu Antonína Zápotockého, 
Kovohutí 

  

2.  Stav a vývoj dodržování socialistické zákonnosti v okrese Ústí nad Labem   
3.  Návrh způsobu kontroly postupu zabezpečení usnesení okresní a krajské 

konference KSČ 
  

4.  Zhodnocení politické situace, schůzové činnosti v okrese za měsíc srpen 
1983 a práce základní organizace KSČ v letním období 1983 

  

5.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení postupu usnesení pléna ÚV KSČ 
ze dne 19. 8. 1983 

  

6.  Rozpracování politicko-organizačního zabezpečení přípravy plenárního 
zasedání KV KSČ ke zvyšování akceschopnosti základních organizací KSČ                
na podmínky okresu  

  

7.  Návrh na zajištění politických služeb na OV KSČve 4. čtvrtletí 1983; návrh        
na doplnění z řad nomenklaturních pracovníků 

  

8.  Návrh na řešení připomínek vznesených na členských schůzích základních 
organizací KSČ v měsíci srpnu 1983 

  

9.  Zabezpečení Dnů kultury NDR v okrese a oslav 40 let Polské lidové armády   
10.  Změny v organizaci dopravy v centrální oblasti krajského města 

v souvislosti s přestavbou přednádražního prostoru 
  

11.  Kádrové otázky 
a) návrh na odbornou pracovnici na OV KSČ - B. Černou 
b) návrh na V. Zalabáka do funkce řidiče OV KSČ  
c) delegování členů předsednictva OV KSČ a tajemníků OV KSČ               

do jednání celozávodního výboru KSČ v okrese v říjnu 
d) návrh na zařazení do kádrových rezerv OV KSČ - A. Stracha,                        

L. Vodičku, J. Blažka 
e) návrh na obsazení vedoucích kursů v Okresní politické škole 
f) návrhy na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“ 

K. Borovcovi 
g) návrh na udělení čestného titulu „Zasloužilá učitelka“ ke Dni 
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učitelů K. Boučkové 
h) schválení služební zahraniční cesty do NDR 
i) návrh na vyloučení z řad členů KSČ, na zrušení členství v KSČ 
j) návrhy přihlášek členů a kandidátů KSČ 

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 28. 9. 1983 1983 A 222 

1.  Kádrový program ONV do roku 1990; stanovisko politicko-organizačního 
oddělení OV KSČ 

  

2.  Zhodnocení výsledků žní   
3.  Kontrolní zpráva o plnění usnesení předsednictva OV KSČ za 2. a 3. čtvrtletí 

1983 
  

4.  Kontrolní zpráva o stavu kádrových rezerv na OV KSČ, oddělení stranické 
práce pro průmysl k 30. 9. 1983; stanovisko politicko-organizačního 
oddělení  

  

5.  Kontrolní zpráva o zásobování krajského města a okresu vodou, stav                      
a výhled 

  

6.  Politicko-organizační zabezpečení oslav 66. výročí „VŘSR“, Dnů přátelství                 
a Měsíce československo-sovětského přátelství v okrese Ústí nad Labem 

  

7.  Návrh provizorního vedení městské hromadné dopravy v úseku Předmostí 
– Pošta při přestavbě přednádražního prostoru a výstavbě nové výpravní 
budovy hlavního nádraží 

  

8.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení usnesení pléna ÚV KSČ                        
z 29. 4. a 20. 5. 1983 (Dopis tajemníka ÚV KSČ Hamana z 9. 6. 1983)                       
k „Zabezpečení zimního období 1983 – 1984“ a k „Dopracování Státního 
cílového programu 02 racionalizace výroby, využití paliv a energie, výsledky 
1. etapy společenské prověrky hospodaření palivy a energií a pohonnými 
hmotami“ v okrese 

  

9.  Kádrové otázky 
a) úprava platu V. Sadílkovi a P. Broncovi, tajemníkům OV KSČ                     

a účetní Medunové  
b) návrh na zařazení do kádrových rezerv OV KSČ - Eliášová a E. 

Hajná 
c) návrh seznamu zástupců OV KSČ delegovaných pro pomoc 

základním organizacím KSČ na úseku stranické práce v průmyslu 
d) návrh na uvolnění politického pracovníka Husníka z OV KSČ 
e) změna ve funkci tajemníka se zodpovědností za úsek 

zemědělských a vesnických organizací 
f) změna ve funkci vedoucího stranické skupiny OV KSČ Svazu 

invalidů v Ústí nad Labem 
g) návrh na jmenování V. Šmerdy do funkce ředitele Lidové školy 

umění 
h) návrhy posluchače stranických kursů 
i)  projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
j) návrhy na vyznamenání a medaile 
k) zhodnocení realizace úkolů z dopisu ÚV KSČ k dodržování 

socialistické zákonnosti a ohlašovací povinnosti 
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 12. 10. 1983 1983 A 223 
1.  Návrh zprávy předsednictva OV KSČ na zasedání OV KSČ konané                              

dne 2. 11. 1983 k problematice vědeckotechnického rozvoje v návaznosti  
na zasedání ÚV a KV KSČ a na závěry aktivů příslušníků vědeckotechnické 
inteligence 

  

2.  Přehled o bývalých exponentech pravicových sil v okrese Ústí nad Labem   
3.  Výsledky a zkušenosti z realizace závěrů 6. zasedání ÚV KSČ, 10. pléna                 

KV KSČ a zasedání OV KSČ z roku 1982 v činnosti aparátu a volených orgánů 
ONV; stanovisko politicko-organizačního oddělení  

  

4.  Kontrola plnění usnesení plenárního zasedání OV KSČ dne 19. 5. 1982 
k potravinářskému průmyslu 

  

5.  Zpráva o stavu připravenosti na topnou sezónu 1983 – 1984 v okrese Ústí 
nad Labem 

  

6.  Zpráva o prověrce důlně-technické vybavenosti a připravenosti                                     
k. p. Palivový kombinát Antonína Zápotockého na zimní období                          
1983 – 1984 provedené skupinou pracovníků federálního ministerstva paliv 
a energetiky a generálního ředitelství SHD ve dnech 29. a 30. 9. 1983 

  

7.  Informace o výsledcích schůzové činnosti základních organizací KSČ za 
měsíc září a politická situace v okrese v září 

  

8.  Politicko-organizační zabezpečení schůzí na počátku roku 1984   
9.  Kádrové otázky 

a) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ při OV SSM 
v Ústí nad Labem 

b) návrh na propůjčení medaile „Za obětavou práci pro 
socialismus“ v roce 1984 

c) návrh na schválení služební cesty do ciziny 
d) návrh na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ, na vyloučení z řad 

členů KSČ 
e) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci”      

V. Jáchimovi 
f) dopis ÚV KSČ z jednání 5. 10. 1983  

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 26. 10. 1983 1983 A 223 
1.  Kontrola realizace závěrů X. všeodborového sjezdu v podmínkách okresu; 

tabulková část; stanovisko politicko-organizačního oddělení OV KSČ                          
ke zprávě Okresní odborové rady o naplňování závěrů X. všeodborového 
sjezdu 

  

2.  Stav realizace přijatých opatření ze „Společenské prověrky v roce 1982 – 
1983“ 

  

3.  Stav realizace přijatých opatření ze „Společenské prověrky“ na závodech, 
oddělení stranické práce v zemědělství a potravinářském průmyslu 

  

4.  Návrh zprávy předsednictva OV KSČ na zasedání OV KSČ k problematice 
vědeckotechnického rozvoje dne 2. 11. 1983; návrh politicko-organizačního 
zabezpečení okresní stranické organizace k rychlejšímu a účinnějšímu 
zavádění poznatků vědy a techniky v praxi; návrh usnesení zasedání OV KSČ 
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konaného dne 2. 11. 1983 
5.  Kádrový program OV ČSTV do roku 1986; stanovisko politicko-

organizačního oddělení OV KSČ  
  

6.  Návrh na provedení průběžného hodnocení poslanců ONV i nižších stupňů 
národních výborů 

  

7.  Výsledky plnění úkolů státního plánu v ekonomice za 3. čtvrtletí 1983 a stav 
zabezpečování rozpisu úkolů plánu na 1984 v závodech potravinářského 
průmyslu a služeb zemědělství 

  

8.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ za období od 1. 9. do 26. 10. 1983   
9.  Zpráva o zabezpečování příprav Československé spartakiády 1985 v okrese 

Ústí nad Labem 
  

10.  Kádrové otázky 
a) návrh na kandidáta Národní fronty za poslance ONV 
b) schválení nových příslušníků Lidových milicí v okrese 
c) delegování členů předsednictva a tajemníků OV KSČ do jednání 

stranických orgánů v okrese na měsíc listopad 1983 
d) návrh na úpravu platu D. Mošničkové, politické pracovnice            

OV KSČ 
e) změna ve funkci vedoucího útvaru kádrové a personální práce 

v Okresním podniku místního průmyslu 
f) návrh do funkce ředitele ústeckého závodu Stavební izolace             

n. p. Praha  
g) návrh na schválení L. Stránského do funkce hlavního kontrolora 

ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu 
h) návrh do funkce ředitele Okresní správy spojů 
i) návrhy posluchačů stranických kursů 
j) návrh na MUDr. M. Haškovou ke studiu v samostatné vědecké 

přípravě v dermatovenerologii 
k) návrh na přijetí P. Adamovského promovaného psychologa             

do externí aspirantury 
l) návrh na udělení souhlasu k podání doktorské disertace                     

ing. O. Söhnela, CSc.  
m) návrh na propůjčení „Řádu práce“ J. Krausovi, přednímu dělníku 

Státního statku Ústí nad Labem 
n) žádost o povolení služební cesty do NSR a Belgie 
o) návrh na vyloučení z řad členů, na vyškrtnutí z řad kandidátů 

KSČ 
p) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 9. 11. 1983 1983 A 223 
1.  Výsledky plnění úkolů státního plánu za 1. – 3. čtvrtletí , zabezpečení plnění 

plánu ve 4. čtvrtletí 1983 a stav rozpisu úkolů plánu na rok 1984                            
v k. p. Severočeské tukové závody 

  

2.  Výsledky v plnění úkolů státního plánu průmyslu okresu za 1. – 3. čtvrtletí                 
a stav v přípravě plánů na rok 1984 

  

3.  Rozvoj obchodu a služeb v krajském městě z hlediska plynulosti zásobování, 
sortimentu nabídky a dostupnosti služeb 
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4.  Podíl Strojní traktorové stanice n. p. Chabařovice na intenzifikaci 
zemědělské výroby ve Státním statku Ústí nad Labem 

  

5.  Zpráva o zajišťování realizace provozu prognózního a signálního systému, 
regulačních opatření a opatření ke snížení expozice obyvatelstva škodlivým 
emisím 

  

6.  Kontrolní zpráva o přípravě, zahájení a průběhu stranického vzdělávání 
v okrese v 1983/1984; návrh na uvolnění posluchačů ze studia Večerní 
university marxismu-leninismu, lektorů z Domu politické výchovy a návrh 
na dodatečné zařazení posluchačů 

  

7.  Zpráva o přípravě a zahájení nového systému politického vzdělávání SSM 
v okresní organizaci 

  

8.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení systému kontroly, obsahu, 
úrovně a účinnosti stranického vzdělávání pro vzdělávací období 
1983/1984 

  

9.  Průběžné hodnocení poslanců ONV   
10.  Zhodnocení členských schůzí, veřejných stranických schůzí a politické 

situace v okrese za říjen 1983 
  

11.  Stav religiozity a působení jednotlivých církví v okrese Ústí nad Labem   
12.  Zpráva o plnění úkolů v získávání mládeže pro studium na vojenských 

školách a stav získávání důstojníků v záloze pro další službu                                                         
v Československé lidové armádě 

  

13.  Kádrové otázky 
a) návrh na zařazení do kádrových rezerv OV KSČ V. Formánka, 

vedoucího majetkoprávního odboru ONV Ústí nad Labem  
b) návrh na zařazení ing. L. Tocháčka ze Severočeských tukových 

závodů do kádrových rezerv pro mimostranickou nomenklaturu, 
návrh na jeho stáž na OV KSČ; vyhodnocení stáže P. Říhy, člena 
OV KSČ 

c) změna ve funkci vedoucího oddělení kádrové a personální práce 
podniku Restaurace Ústí na Labem 

d) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci” 
ing. R. Vondráčkovi, náměstku ředitele n. p. Chemopharma 

e) návrh na schválení služební cesty do ciziny 
f) návrh na zrušení členství v KSČ, na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ 
g) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 23. 11. 1983 1983 A 224 
1.  Zpráva o rozvoji technické infrastruktury v období let 1984 – 1990 na území 

města Ústí nad Labem 
  

2.  Výsledky realizace Souboru opatření orgánů činných v trestním řízení v boji 
proti kriminalitě a negativním jevům 

  

3.  Zhodnocení výsledků redislokace základních útvarů veřejné bezpečnosti po 
jednoletém působení  

  

4.  Kontrolní zpráva o plnění plenárního zasedání OV KSČ ze dne 24. 3. 1982       
ke kádrové práci v k. p. Sigma Ústí nad Labem 

  

5.  Zhodnocení sklizně objemných krmiv v roce 1983 na Státním statku                    
Ústí nad Labem 
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6.  Vyhodnocení akce „Každý občan 1 q sena“; návrh politicko-organizačního 
zabezpečení celookresního aktivu k vyhodnocení této akce; návrh politicko- 
organizačního zabezpečení pro rok 1984 

  

7.  Závazné obsahové zaměření členských schůzí základních organizací KSČ 
v roce 1984 

  

8.  Zpráva o provedené inventarizaci v jednotkách a štábu Lidových milicí 
okresu za rok 1983; stanovisko okresní kontrolní a revizní komise  

  

9.  Zpráva o činnosti jednotek a štábu Lidových milicí okresu v roce 1983                    
a návrh hlavních úkolů na výcvikový rok 1984 

  

10.  Výsledky plnění úkolů státního plánu v ekonomice za 1. – 3. čtvrtletí 
k naplnění celoročního plánu a stav přípravy plánu roku 1984 
v Severočeských pekárnách a cukrárnách 

  

11.  Stav a úroveň zásobování obyvatelstva v předvánočním období a v závěru 
roku 1983 

  

12.  Politicko-organizační zabezpečení kádrové a obsahové přípravy a celkového 
zabezpečení výročních členských schůzí a konferencí SSM a pionýrských 
pracovníků 

  

13.  Kádrové otázky 
a) návrh na zařazení do kádrových rezerv OV KSČ a stáž                        

na OV KSČ – P. Horák 
b) návrhy na zařazení do kádrových rezerv pro nomenklaturu                  

OV KSČ na úseku školství 
c) návrh na zařazení do kádrových rezerv OV KSČ B. Freiberga z ONV 

Chomutov 
d) návrh na schválení nadstrážmistra M. Voráčka do kádrových 

rezerv OV KSČ 
e) návrh do funkce náčelníka železničního oddělení veřejné 

bezpečnosti okresní správy SNB Ústí nad Labem – R. Javor 
f) schválení předsedy stavebního bytového družstva Družba –                

K. Pavlíček 
g) návrh na schválení ing. Z. Stránecké do funkce hlavního 

kontrolora v Severočeském ředitelství spojů Ústí nad Labem 
h) návrh na posluchače stranického kursu v Krajské politické škole 
i)  návrhy posluchačů na studium na vysokých školách v zahraničí 

(socialistické státy) 
j) souhlas k zahájení vědecké aspirantury na školícím pracovišti 

VÚANCH – RNDr. Němec 
k) návrhy na státní vyznamenání 
l) návrhy na vyznamenání příslušníků Lidových milicí okresu                      

u příležitosti 36. výročí „Vítězného února“ 
m) návrh na vyloučení z řad členů KSČ, zrušení členství, návrh                             

na vyškrtnutí z řad kandidátů 
n) návrhy na přihlášky za kandidáty  
o) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za zásluhy                               

o výstavbu“ - JUDr. V. Hlodálek 
p) delegování členů předsednictva a tajemníků OV KSČ do jednání 

stranických orgánů okresu na měsíc prosinec 1983 
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 7. 12. 1983 1983 A 224 
1.  Politicko-ideové pojetí oslav významných výročí v roce 1984 a jejich 

rámcové politicko-organizační zabezpečení 
  

2.  Průběžná kontrolní zpráva o průběhu výstavby „Odsíření expanzních plynů 
a likvidace penetrantních zápachů“ na k. p. Palivovém kombinátě Antonína 
Zápotockého Ústí nad Labem 

  

3.  Zhodnocení schůzové činnosti základních organizací KSČ a politické situace 
v měsíci listopadu 1983 v okrese 

  

4.  Informativní zpráva o plnění úkolů 9. plenárního zasedání OV KSČ                       
ke kádrové práci v podnicích řízených ONV 

  

5.  Informativní zpráva o stavu kádrových rezerv pro aparát a nomenklaturu 
OV KSČ 

  

6.  Návrh na řešení připomínek z plenárního zasedání OV KSČ k problematice 
vědeckotechnického rozvoje konaného dne 2. 11. 1983 

  

7.  Změna organizační struktury podniku KOH-I-NOR Děčín včetně závodu Tisá                         
v okrese Ústí nad Labem 

  

8.  Politicko-organizační zabezpečení 66. výročí Sovětské armády a Sovětských 
námořních sil a 36. výročí „Vítězného února“ 

  

9.  Kádrové otázky 
a) návrh na zařazení MUDr. M. Riessové a MUDr. K. Blšťákové                  

do kádrových rezerv ministerstva zdravotnictví pro pomoc 
rozvojových zemím 

b) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ č. 6 
v Kovohutích Povrly 

c) změna ve funkci ředitele podniku Závody průmyslové 
automatizace Ústí nad Labem 

d) změna ve funkci ředitele Metazu Trmice 
e) návrh na uvolnění J. Rottenborna z funkce člena lektorské 

skupiny Domu politické výchovy OV KSČ 
f) návrh na rozdělení základní organizace KSČ č. 5 v k. p. Palivový 

kombinát Antonína Zápotockého 
g) návrh na posluchače stranického kursu v Krajské politické škole 
h) návrh na schválení služební cesty do ciziny 
i) návrh na potvrzení přihlášek za kandidáty a členy KSČ  

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 21. 12. 1983 1983 A 224 
1.  Návrh plenárních zasedání OV KSČ v roce 1984 a návrh plánu předsednictva 

OV KSČ na 1. pololetí 1984 
  

2.  Návrhy plánů práce OV SSM, OV Českého svazu tělesné výchovy, OV Svazu 
československo-sovětského přátelství a výboru lidové kontroly ONV                   
na 1. pololetí 1984 

  

3.  Zhodnocení obsahové úrovně Zpravodaje OV KSČ za 2. pololetí 1983 a jeho 
obsahové zaměření na 1. pololetí 1984 

  

4.  Plán vnitrostranických informací OV KSČ na 1. pololetí roku 1984   
5.  Kontrolní zpráva o plnění usnesení okresní konference a zasedání OV KSČ   
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ke kádrové práci v podmínkách k. p. Palivového kombinátu Antonína 
Zápotockého Ústí nad Labem 

6.  Informace o projednání urychleného odstraňování poruch na vodovodní síti 
v krajském městě 

  

7.  Kádrové otázky 
a) návrh na zařazení do kádrových rezerv OV KSČ – J. Blažek 
b) návrh na zařazení do kádrových rezerv OV KSČ – ing. J. Hrubec 
c) schválení nových příslušníků Lidových milicí v okrese 
d) změna ve funkci ředitele Středního odborného učiliště Institutu 

obchodní výchovy v Ústí nad Labem, Čelakovského 7 
e) změna ve funkci vedoucího odboru  
f) změna ve funkci ředitele závodu Drogerie 
g) návrh do funkce statutárního zástupce ředitele Severočeského 

ředitelství spojů Ústí nad Labem 
h) návrhy na vyznamenání 
i) návrhy na zrušení členství, vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ 
j) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
k) návrh na uvolnění J. Čapka, tajemníka Okresní odborové rady                 

a přijetí L. Tejmera 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 28. 12. 1983 1983 A 225 
1.  Zpráva o průběhu kontroly závěrů komplexních hodnocení 

nomenklaturních kádrů OV KSČ 
  

2.  Výsledná zpráva z koordinované prověrky jak základní organizace KSČ 
uplatňují leninské principy života strany 

  

3.  Kádrové otázky 
a) návrh na posluchače kursu na Vysoké škole politické ÚV KSČ pro 

členy předsednictva OV KSČ a KV KSČ 
b) návrh na schválení H. Vejdělkové do funkce administrativní 

pracovnice OV KSČ 
c) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
d) návrh na znovuprojednání J. Bezděka a V. Maruštíka – přihlášky 

na kandidáty  
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 4. 1. 1984 1984 A 225 
1.  Kontrola plnění závěrů zasedání ze 7. 9. 1983 uložených B. Menhartovi, 

řediteli Státního statku Ústí nad Labem v oblasti zabezpečení investiční 
výstavby pro rozvoj rostlinné výroby, chovu skotu a výstavby bytů 

  

2.  Koncepce řešení částečné likvidace Chabařovic v komplexním pojetí   
3.  Návrhy plánů práce komisí OV KSČ   
4.  Politicko-organizační zabezpečení oslav 1. máje 1984 v okrese a oslav                        

39. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou 
  

5.  Zpráva o stavu vyřizování připomínek a námětů z členských schůzí 
základních organizací KSČ v okrese za 2. pololetí 

  

6.  Zpráva o činnosti předsednictva za období od 9. 11. 1983 do 4. 1. 1984   
7.  Zhodnocení schůzové činnosti základní organizace KSČ a politické situace 

v měsíci prosinci 1983 v okrese Ústí nad Labem 
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8.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení lednového zasedání OV KSČ 
k výsledkům ekonomiky v roce 1983 a ke stavu zabezpečení státního plánu 
v průmyslu a zemědělství 

  

9.  Opatření a postup OV KSČ při zabezpečování využití zkušeností severočeské 
stranické organizace z výchovy mladých členů a kandidátů strany 
projednaných sekretariátem ÚV KSČ dne 27. 9. 1983 

  

10.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení lednového zasedání OV KSČ 
k výsledkům ekonomiky v roce 1983 a ke stavu zabezpečení státního plánu 
v průmyslu a zemědělství 

  

11.  Kádrové otázky 
a) návrh delegování členů předsednictva OV KSČ a tajemníků               

OV KSČ na jednání stranických orgánů v okrese v lednu 
b) návrhy na zrušení členství v KSČ 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 18. 1. 1984 1984 A 225 
1.  Návrh zprávy předsednictva OV KSČ o plnění úkolů státního plánu 

v ústředně řízeném průmyslu a v zemědělství okresu za rok 1983                            
a o hlavních úkolech v roce 1984; návrh usnesení zasedání OV KSČ                   
v Ústí nad Labem dne 24. 1. 1984 

  

2.  Opatření a postup OV KSČ při zabezpečování využití zkušeností 
„Severočeské stranické organizace z výchovy mladých členů a kandidátů 
strany”, projednávaných sekretariátem ÚV KSČ dne 27. 9. 1983 

  

3.  Hodnocení kursů v Okresní politické škole OV KSČ, návrh programu                           
a tématických plánů na 1. pololetí 1984 

  

4.  Návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ ze dne 7. 12. 1983   
5.  Návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ ze dne 23. 11. 1983   
6.  Návrh složení okresní delegace na celostátní konferenci učitelů v Praze   
7.  Zhodnocení stavu a úrovně zásobování obyvatelstva v předvánočním 

období a v závěru roku 1983 
  

8.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení veřejných stranických schůzí 
v měsících únoru a březnu 1984 

  

9.  Návrh plánu práce okresní kontrolní a revizní komise KSČ na rok 1984   
10.  Kádrové otázky 

a) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“       
u příležitosti celostátní konference učitelů v Praze – B. Vacková 

b) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ při Krajském 
kulturním a společenském středisku 

c) návrhy na zařazení do kádrových rezerv OV KSČ –                          
ing. M. Červenka, K. Hofman, J. Voděrka, P. Prošek, J. Kalina 

d) návrh na zařazení MUDr. M. Voršílkové a MUDr. O. Hamerlíka 
do kádrových rezerv pro nomenklaturu OV KSČ v Ústí nad Labem 

e) návrh na posluchače stranického kursu v Krajské politické škole 
f) návrh na zařazení do kádrových rezerv OV KSČ – ing. J. Hrubec 
g) návrh na stáž v ideologickém oddělení OV KSČ – V. Holubcová 
h) návrh na uvolnění M. Pecinové z funkce administrativní 

pracovnice a z aparátu OV KSČ včetně hodnocení 
i) změna ve funkci náčelníka obvodního oddělení Veřejné 

  



[153] 

 

bezpečnosti Ústí nad Labem 
j) návrh na uvolnění z funkce zástupce náčelníka odboru VB 

okresní správy SNB Ústí nad Labem kpt. R. Soukala a jeho 
schválení do funkce náčelníka obvodního oddělení VB 

k) návrh na uvolnění náčelníka obvodního oddělení VB Neštěmice 
kpt. M. Krämera a jeho schválení do funkce zástupce náčelníka 
odboru VB okresní správy SNB Ústí nad Labem 

l) návrh na uvolnění kpt. R. Soukala z funkce předsedy 3. základní 
organizace KSČ při okresní správě SNB; návrh na kpt. F. Čípu              
do funkce předsedy 

m) návrh na schválení zástupce OV KSČ mjr. G. Hejduse                            
pro 5. základní organizaci KSČ při okresní správě SNB                
Ústí nad Labem  

n) návrh na rozdělení základní organizace KSČ při okresním soudu     
a prokuratuře na dvě samostatné základní organizace okresní 
soud a okresní prokuratura; návrh na oba předsedy základní 
organizace KSČ 

o) návrh na zrušení členství v KSČ, na vyškrtnutí z řad kandidátů 
p) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ Lidové školy 

umění v Ústí nad Labem 
q) návrh na uvolnění J. Hotového z funkce politického pracovníka 

OV KSČ 
r) návrh na zahájení vědecké aspirantury na školícím pracovišti 

VÚANCH – ing. R. Sabel 
s) návrh na propůjčení plakety K. Gottwalda -  A. Fengel 
t) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ v závodě 

Státního statku Ústí nad Labem v Libouchci 
u) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ č. 11                                      

v Severočeských tukových závodech 
v) návrh na posluchače stranického kursu v Krajské politické škole 
w) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ v krajské 

správě banky 
x) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ při Státní 

inspekci jakosti zemědělských výrobků 
y) žádost o povolení služební cesty do Rakouska 
z) zpráva o převedení pravomocí a působností v souladu s novelou 

zákona o národních výborech z ONV na MěNV Ústí nad Labem 
  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 1. 2. 1984 1984 A 225 
1.  Kontrolní zpráva o naplňování úkolů „Programu rozvoje krajského města“ 

za rok 1983 
  

2.  Stav přípravy členské schůze na počátku roku v základní organizaci KSČ 
v závodu Státního statku Ústí nad Labem v Libouchci 

  

3.  Zpráva o přípravě členské schůze na počátku roku 1984 v základní 
organizaci KSČ č. 8 při k. p. Palivový kombinát Antonína Zápotockého  

  

4.  Politicko-organizační zabezpečení slavnostního přijetí nejlepších žen – 
funkcionářek okresu předsedou ONV v Ústí nad Labem 
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5.  Návrhy k slavnostnímu přijetí nejlepších žen – funkcionářek okresu                    
Ústí nad Labem u prezidenta ČSSR, předsedy vlády a předsedy KNV              
v Ústí nad Labem 

  

6.  Zpráva o výsledcích inventarizace majetku OV KSČ k 31. 12. 1983; 
stanovisko okresní kontrolní a revizní komise 

  

7.  Informační zpráva o připravenosti akce „Každý občan 1 q sena“ a uzavření 
patronátních dohod v roce 1984 

  

8.  Rozbor stížností a dopisů pracujících došlých na OV KSČ za rok 1983   
9.  Kádrové otázky 

a) návrh stáže ing. E. Volhejna na oddělení stranické práce 
v zemědělství a potravinářském průmyslu OV KSČ; hodnocení 
stáže ing. L. Tocháčka 

b) návrh na kádrovou rezervu ministerstva průmyslu v ČSR pro 
potřeby Polytechny Praha k výjezdu experta dřevozpracujícího 
průmyslu do anglofonních oblastí – V. Černý 

c) návrh na přeřazení nomenklaturního pracovníka J. Brožkové 
z funkce ředitele ZŠ Chlumec na ZŠ Pod Holoměří                                 
v Ústí nad Labem 

d) návrh na přeřazení nomenklaturního pracovníka J. Heneberka 
z funkce ředitele ZŠ Chabařovice na ZŠ Chlumec 

e) návrh na přeřazení nomenklaturního pracovníka B. Červinkové 
z funkce ředitele ZŠ Velké Březno do 7. ZŠ v Předlicích 

f) návrh na přeřazení nomenklaturního pracovníka P. Brázdy 
z funkce ředitele ZŠ v Předlicích na ZŠ Krásné Březno  

g) návrh do funkce včetně návrhu komplexního hodnocení                          
M. Bašusové, předsedkyně OV Českého svazu žen                            
a tajemnice OV Českého svazu žen B. Benešové; změna                             
ve funkci vedoucí stranické skupiny; návrh na složení okresních 
orgánů Českého svazu žen 

h) návrh do funkce včetně komplexního hodnocení V. Jílka, 
předsedy OV Československého červeného kříže a tajemnici                
D. Vackovou; návrh do funkce vedoucího stranické skupiny                 
OV Československého červeného kříže J. Svobody; návrh                          
na složení OV Československého červeného kříže                                   
v Ústí nad Labem 

i) návrh na propůjčení plakety K. Gottwalda 
j) návrh na posluchače stranických kursů 
k) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za zásluhy                              

o výstavbu“ nebo „Za vynikající práci“ při příležitosti celostátní 
konference učitelů v Praze J. Jiráskové 

l) návrh na schválení cesty do zahraničí 
m) návrh na zrušení členství v KSČ, na vyškrtnutí a vyloučení z řad 

kandidátů 
n) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 15. 2. 1984 1984 A 226 
1.  Žádosti závodů o udělení výjimky ve čtvrtletním rozpisu plánu na rok 1984   
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dle usnesení okresní konference v roce 1983 
2.  Kontrolní zpráva o dosažených výsledcích ve zkvalitňování členské základny 

a disciplinární činnost za rok 1983 
  

3.  Zpráva o vyřizování stížností, připomínek a námětů pracujících došlých                  
na okresní soud, okresní prokuraturu, Okresní odborovou radu, výboru 
lidové kontroly ONV, Okresní správu SNB okresu Ústí nad Labem za rok 
1983 

  

4.  Zpráva o postupu výstavby a zahájení zkušebního provozu stavby „Výstavba 
sulfonamidů RS 4“ v n. p. Chemopharma 

  

5.  Informativní zpráva o odběru a využití stranického tisku v okrese, výsledky 
socialistické soutěže v odběru stranického tisku za rok 1983 

  

6.  Zhodnocení schůzové činnosti základních organizací KSČ a politické situace 
v měsíci lednu 1984 v okrese 

  

7.  Informace o výsledcích průběžného hodnocení poslanců ONV   
8.  Doplňující informační zpráva o výsledcích centrálně řízeného průmyslu 

okresu za rok 1983, navazující na zasedání OV KSČ, které proběhlo                         
24. 1. 1984 

  

9.  Kádrové otázky 
a) návrh na přijetí žen u příležitosti Mezinárodního dne žen                        

dne 8. března u předsedy ONV 
b) souhlas se jmenováním doc. MUDr. M. Hrbka CSc., primáře                 

1. lékařské fakulty, profesorem 
c) návrh na schválení J. Černého vedoucím kádrového                                  

a personálního útvaru v Okresním podniku místního průmyslu 
d) návrh na posluchače stranického kursu v Krajské politické škole 
e) žádost o povolení služební cesty do NSR 
f) návrhy na zrušení členství v KSČ, návrh na vyškrtnutí, resp. 

vyloučení z řad kandidátů  
g) návrhy na přihlášky za kandidáty a členy 
h) návrh na úpravu platů pracovníků OV KSČ 
i) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“               

J. Kuchaříkovi, uvolněnému předsedovi MNV Tisá 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 29. 2. 1984 1984 A 226 
1.  Rozbor hospodaření okresní stranické organizace za rok 1983, návrh 

rozpočtů základních organizací, celozávodního výboru a městského výboru 
KSČ na rok 1984 a rozpočet fondu kulturních a sociálních potřeb; 
stanovisko okresní kontrolní a revizní komise 

  

2.  Žádosti podniků a závodů o udělení výjimky ve čtvrtletních rozpisech plánů 
na rok 1984 

  

3.  Žádosti závodů n. p. Prefa o udělení výjimky z rozpisu plánu na 1. čtvrtletí         
a 1. pololetí 1984 

  

4.  Kontrolní zpráva o plnění usnesení předsednictva OV KSČ za období                     
od 12. 10. 1983 do 15. 2. 1984 

  

5.  Zhodnocení výměny členských průkazů ROH a příprava výročních členských 
schůzí a konferencí ROH v rámci okresu 

  

6.  Postup OV KSČ při zabezpečování využití zkušeností severočeské stranické   
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organizace z výchovy mladých členů a kandidátů strany projednaných 
sekretariátem ÚV KSČ dne 27. 9. 1983 

7.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení rozšířeného zasedání pléna              
OV KSČ k výsledkům a zkušenostem z naplňování „Dokumentu rozvoje 
krajského města Ústí nad Labem do roku 1990“ 

  

8.  Návrh delegování členů předsednictva OV KSČ a tajemníků OV KSČ                       
na jednání stranických orgánů v okrese v březnu  

  

9.  Kádrové otázky 
a) návrh na projednání doporučení studia na vysokých školách 

pedagogického směru – 1. část 
b) návrh na prodloužení stáže P. Horáka na oddělení stranické práce 

v průmyslu na OV KSČ  
c) návrh na zařazení C. Pokorného do kádrových rezerv OV KSČ                   

Ústí nad Labem 
d) změna ve funkci předsedy 5. základní organizace KSČ při okresní 

správě SNB 
e) změna ve funkci tajemníka MNV Libouchec 
f) změna ve funkci vedoucího odboru řízení výroby na generálním 

ředitelství Pozemních staveb Ústí nad Labem 
g) změna ve funkci ředitele závodu Pozemní stavby Ústí nad Labem 
h)  změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ Investorsko- 

inženýrské organizace Ústí nad Labem 
i) návrh na uvolnění M. Bartoše z funkce tajemníka Pedagogické 

fakulty  
j) návrh na schválení J. Cutycha hlavním kontrolorem                                     

na podnikovém ředitelství ČSAD 
k)  návrh na jmenování J. Márové ředitelkou ZŠ ve Velkém Březně 
l) změna ve vedení lektorské skupiny; návrh na zařazení lektora 

Domu politické výchovy OV KSČ 
m) návrhy posluchačů stranických kursů Krajské politické školy 
n) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“ 

M. Vojířovi 
o) návrh na schválení služební cesty do zahraničí 
p) návrh na schválení výjezdu do Švýcarska v rámci tématického 

zájezdu Československé vědecko-technické společnosti  
q) návrhy na přihlášky za kandidáty 
r) návrhy na vyloučení, zrušení členství, vyškrtnutí z řad kandidátů  

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 14. 3. 1984 1984 A 226 
1.  Návrh zprávy pro plenární zasedání OV KSČ k výsledkům a zkušenostem 

z naplňování úkolů „Dokumentu rozvoje krajského města Ústí nad Labem  
do roku 1990“ 

  

2.  Kontrolní zpráva o plnění závěrů plenárního zasedání OV KSČ ze dne                       
24. 3. 1982 ke kádrové práci v celozávodním výboru KSČ Státního statku 
Ústí nad Labem 

  

3.  Návrhy na uchazeče ze středních škol a uchazeče  
z praxe o studium na vysokých školách pedagogického směru – 2. část 

  



[157] 

 

4.  Informace o schůzové činnosti základní organizace KSČ za měsíc únor                     
a politická situace v okrese v únoru 

  

5.  Informace o výsledcích a zkušenostech z členských schůzí na začátku roku 
1984 v okrese 

  

6.  Informativní zpráva o plnění usnesení sekretariátu ÚV KSČ ke zvyšování 
politicko-ideové úrovně členů volených stranických orgánů v podmínkách 
okresní stranické organizace Ústí nad Labem 

  

7.  Návrh na řešení připomínek ze zasedání OV KSČ k výsledkům ekonomiky 
v roce 1983 a ke stavu zabezpečení státního plánu v průmyslu a 
zemědělství 

  

8.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení konání okresní konference 
Svazu invalidů v Ústí nad Labem 

  

9.  Návrh změn termínů jednání předsednictva OV KSČ   
10.  Kádrové otázky 

a) návrh na uvolnění z aparátu V. Skalníka včetně jeho komplexního 
hodnocení 

b) návrh na posluchače kursu Krajské politické školy pro nové členy 
celozávodního výboru, městského výboru a revizní komise KSČ 

c) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za pracovní věrnost“ 
Š. Mackovi 

d) návrh na zrušení členství, na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ 
e) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
f) návrh na plat V. Škody, uvolněného předsedy celozávodního 

výboru KSČ při Severočeských tukových závodech 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 28. 3. 1984 1984 A 227 
1.  Návrh zprávy a usnesení pro plenární zasedání OV KSČ k výsledkům                        

a zkušenostem z naplňování úkolů „Dokumentu rozvoje krajského města  
Ústí nad Labem do roku 1990“ 

  

2.  Návrh koncepce pěstování zeleniny a ovoce na Státním statku                               
Ústí nad Labem 

  

3.  Výsledky rozboru účinnosti Večerní university marxismu-leninismu, jeho 
obsahové a metodické úrovně kádrového zabezpečení výuky, výběru                       
a studia posluchačů 

  

4.  Návrhy na uchazeče se středních škol a z praxe o studium na vysokých 
školách pedagogického směru – 3. část 

  

5.  Opatření ke komplexnímu zajištění výrobně finančního plánu Státního 
statku pro rok 1984 

  

6.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení úkolů vyplývajících z jednání 
předsednictva vlády ČSSR pro přípravu X. sjezdu JZD a předsjezdové diskuse 
v okrese; návrh složení okresní komise pro předsjezdovou kampaň; návrh 
politicko-organizačního zabezpečení aktivu k zahájení předsjezdové diskuse  
X. sjezdu JZD 

  

7.  Kádrová příprava okresní konference SSM   
8.  Kádrové otázky 

a) návrh na zařazení ing. J. Michálka do kádrových rezerv OV KSČ 
b) návrh na zařazení MUDr. M. Pulchártka a ing. J. Ondřeje                   
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do externí vědecké aspirantury; návrh na povolení 
kandidátských zkoušek MUDr. V. Beneše k vědecké přípravě 

c) návrh na M. Votavu do funkce politického pracovníka OV KSČ 
d) změna funkce technického náměstka ve Spolku pro chemickou      

a hutní výrobu 
e) změna ve funkci vedoucího katedry pedagogiky a psychologie 

Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem 
f) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ Potraviny 
g) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ Výrobního 

družstva Lípa Ústí nad Labem 
h) návrh na uvolnění ing. J. Čmolíka, CSc. z funkce technického 

náměstka ředitele Severočeských tukových závodů  
i) návrh na ing. J. Čmolíka na funkci ředite Severočeských tukových 

závodů 
j) návrh na jmenování D. Sedlákové do funkce tajemnice 

Pedagogické fakulty Ústí nad Labem 
k) návrh na schválení ing. B. Švece do funkce ekonomického 

ředitele k. p. Palivový kombinát Antonína Zápotockého 
l) návrhy posluchačů stranického kursu Krajské politické školy 
m) návrhy na vyznamenání 
n) návrhy na schválení služební a soukromé cesty do zahraničí 
o) návrh na vyloučení z řad členů KSČ, na zrušení členství v KSČ 
p) návrhy na vydání přihlášek za kandidáty a členy KSČ  
q) návrhy posluchačů stranických kursů 
r) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za zásluhy                            

o výstavbu“ nebo „Za vynikající práci” u příležitosti sjezdu 
Českého svazu žen 
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 11. 4. 1984 1984 A 227 
1.  Zpráva o rozvoji Spolku pro chemickou a hutní výrobu v období                                 

7. a 8. pětiletky návazně do roku 2000 s návrhem koncepčních zásad 
rozvoje v období po vymístění výrob „chlorového bloku“ (2015 – 2020); 
stanovisko oddělení průmyslu  

  

2.  Zpráva o průběhu a výsledcích průzkumu pracovních skupin KV a OV KSČ            
ke zvýšení akceschopnosti základních organizací KSČ v červnu 1984 

  

3.  Návrh usnesení plenárního zasedání OV KSČ v Ústí nad Labem                                  
dne 18. 4. 1984 

  

4.  Plnění opatření ONV k potravinářskému průmyslu, uložených plénem                
OV KSČ dne 19. 5. 1982 

  

5.  Kontrolní zpráva o postupu příprav Československé spartakiády 1985 
v okrese Ústí nad Labem  

  

6.  Zhodnocení členských schůzí, veřejných stranických schůzí a politické 
situace v okrese za březen 1984 

  

7.  Stav ve výběru nových příslušníků SNB v okrese   
8.  Návrh delegování členů předsednictva a tajemníků OV KSČ na jednání 

stranických orgánů v okrese na měsíc duben 1984 
  

9.  Kádrové otázky   
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a) návrh na proplacení věrnostní stabilizační odměny pracovníků 
OV KSČ 

b) návrh na propůjčení medaile „Za obětavou práci                             
pro socialismus“ na 2. pololetí 1984 

c) návrh na udělení čestného titulu „Zasloužilý lékař“                         
MUDr. K. Konschillovi 

d) změna ve funkci ředitele Okresního oddělení Českého 
statistického úřadu Ústí nad Labem 

e) návrh na schválení Sv. Prokopa do funkce ekonomického 
náměstka k. p. Sigma 

f) změna ve funkci ředitele n. p. Kovohutě S. M. Kirova Povrly 
g) změna ve funkci vedoucí kádrového a personálního útvaru 

v Jednotě 
h) změna ve funkcích uvolněných předsedů závodního výboru ROH 

v Mototechně a závodu Potraviny 
i) návrh na uvolnění J. Berana z funkce vedoucího kádrového                  

a personálního útvaru v závodě Metaz Trmice 
j) návrh na posluchače stranického kursu 
k) návrh na stáž P. Micky na politicko-organizačním oddělení             

OV KSČ 
l) návrh na doporučení uvolnění z pléna OV KSČ M. Votavu                        

z důvodu uvolnění z funkce předsedy OV SSM a nástupu studia 
na Vysoké škole politické ÚV KSČ; návrh na doporučení kooptace 
V. Landy, předsedy OV SSM a ing. J. Čmolíka CSc., ředitele 
Severočeských tukových závodů, za členy OV KSČ 

m) návrh na uvolnění z funkce předsedy základní organizace KSČ               
č. 7 ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu V. Petláka; návrh   
na schválení do této funkce P. Strnada 

n) návrh na schválení zahájení vědecké aspirantury na školícím 
pracovišti VÚANCH – ing . J. Rebenda 

o) návrh na schválení výjezdu ústeckého dětského sboru 
Odborového domu kultury pracujících do NDR; návrh                               
na schválení cesty do zahraničí J. Maleče, ředitele Odborového 
domu kultury pracujících a V. Proškové, vedoucí odboru kultury 
ONV 

p) návrh na schválení soukromých a služebních cest do zahraničí 
q) návrh na vydání přihlášky za kandidáta KSČ 
r) návrh na vyloučení z řad členů KSČ, návrh na zrušení členství,        

na vyškrtnutí z řad kandidátů 
s) návrh na udělení státního vyznamenání „Za vynikající práci“              

F. Škorpilovi  
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 25. 4. 1984 1984 A 227 
1.  Hlavní směry vědeckotechnického rozvoje – rozpracování a realizace                    

8. pléna ÚV KSČ v k. p. Severočeské tukové závody Ústí nad Labem 
  

2.  Rozpracování programu vědeckotechnického rozvoje v k. p. Palivový 
kombinát Antonína Zápotockého 
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3.  Výsledky plnění státního plánu průmyslu okresu za 1. čtvrtletí 1984   
4.  Kontrolní zpráva o stavu kádrových rezerv na oddělení stranické práce 

v průmyslu OV KSČ 
  

5.  Zpráva o zkušenostech z práce členské evidence okresní stranické 
organizace o činnosti; uplatňování nových Pravidel členské evidence v práci 
základních organizací KSČ 

  

6.  Zabezpečení oslav 1. máje 1984   
7.  Kádrové otázky 

a) návrh delegování členů předsednictva a tajemníků OV KSČ                  
na jednání stranických orgánů v okrese v měsíci květnu 1984 

b) návrh na ing. K. Vyskočila do funkce vedoucího tajemníka krajské 
rady Československé vědecko-technické společnosti 

c) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ Okresní správy 
silnic 

d) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ ve Stavebním 
bytovém družstvu Ústí nad Labem 

e) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ v Libouchci 
f) návrh na uvolnění z funkce členů disciplinárního aktivu OV KSČ 
g) návrh na jmenování Křemena do funkce vedoucího kádrového             

a personálního útvaru závodu Pozemních staveb                                   
v Ústí nad Labem 

h) návrh na jmenování K. Třmínka do funkce statutárního zástupce 
ředitele n. p. Prefa 

i) návrh na jmenování docentem MUDr. J. Bechyňského, ředitele 
Okresního ústavu národního zdraví Ústí nad Labem,  

j) návrh do funkce technického náměstka ředitele k. p. Severočeské 
tukové závody – ing. Komín 

k) návrh na potvrzení J. Kolafy ve funkci hlavního kontrolora                            
v Severočeské konstruktivě 

l) návrh na potvrzení D. Beneše ve funkci hlavního kontrolora                       
n. p. Prefa Ústí nad Labem 

m) návrhy posluchačů stranických kursů 
n) návrh na udělení čestného uznání ÚV KSČ „Za dlouholetou 

propagandistickou činnost“ - R. Kočandrle 
o) návrh na schválení výjezdu Bendova komorního orchestru 

Odborového domu kultury pracujících do NSR 
p) návrh na schválení výjezdu Smíšeného pěveckého sboru 

Pedagogické fakulty a KV SSM do Maďarska a Polska 
q) návrhy na schválení soukromých a služebních cest do zahraničí 
r) návrhy na zrušení členství v KSČ 
s) návrhy přihlášek členů a kandidátů KSČ 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 16. 5. 1984 1984 A 228 
1.  Masově-politická práce v okresní organizaci Českého svazu tělesné výchovy 

při naplňování závěrů sjezdu Českého svazu tělesné výchovy a potřeb 
výchovy mládeže v okrese; stanovisko politicko-organizačního oddělení OV 
KSČ 
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2.  Zpráva o plnění usnesení pléna ÚV KSČ k doplňování usnesení 
předsednictva OV KSČ k náborům do vojenských škol 

  

3.  Zpráva o zajišťování krajského města vodou, uvedení do provozu vodovodu 
Obrtka k 30. 6. 1984 

  

4.  Politicko-organizační zabezpečení slavnostního vyřazení absolventů                   
3. ročníku Večerní university marxismu-leninismu 1984 

  

5.  Složení komisí pro závěrečné zkoušky 3. ročníku Večerní university 
marxismu-leninismu 1981 - 1984 

  

6.  Hodnocení oslav Svátku práce – 1. máj 1984   
7.  Zhodnocení členských schůzí a informace o politické situaci v okrese                    

za měsíc duben 1984 
  

8.  Vyhodnocení zkušeností z veřejných stranických schůzí v okrese   
9.  Politicko-organizační zabezpečení obsahové a organizační přípravy 

výročních členských schůzí a konferencí základních organizací ROH, 
okresních svazových a IX. okresní všeodborové konference 

  

10.  Kádrové otázky 
a) návrh na revokaci usnesení ze dne 30. 3. 1983; návrh na schválení 

vedoucího kádrového a personálního útvaru k. p. OBAS 
b) návrh na zařazení do kádrových rezerv nomenklatury OV KSČ                    

J. Mrázka, D. Baďuru, por. J. Anderta 
c) návrh na schválení J. Staňka vedoucím kádrového a personálního 

útvaru v Metazu 
d) návrh na M. Neradovou vedoucí útvaru kádrové a personální 

práce Severočeského ředitelství spojů Ústí nad Labem 
e) návrhy posluchačů stranického kursu Krajské politické školy 
f) schválení nových příslušníků Lidových milicí v okrese 
g) návrhy na schválení soukromé a služební cesty do zahraničí 
h) návrh na zrušení členství, na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ 
i) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
j) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ                                   

v Techniasportu  
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 23. 5. 1984 1984 A 228 
1.  Informační zpráva o současném stavu československé výchovně vzdělávací 

soustavy z hlediska jednání pléna ÚV KSČ ze dne 2. 3. 1984 a o hlavních 
úkolech dalšího rozvoje školství okresu 

  

2.  Kontrolní zpráva o realizaci usnesení pléna ÚV KSČ z 20. 5. 1983                               
a o dosažených výsledcích Společenské prověrky hospodaření s palivy                
a energií v podmínkách okresu Ústí nad Labem 

  

3.  Zpráva o plnění a ochraně veřejného pořádku a socialistické ekonomiky 
v okrese Ústí nad Labem 

  

4.  Politicko organizační zabezpečení oslav 40. výročí Slovenského národního 
povstání v okrese 

  

5.  Návrh na řešení připomínek vznesených na 6. plenárním zasedání OV KSČ 
dne 18. 4. 1984 

  

6.  Návrh politicko organizačního zabezpečení 7. zasedání OV KSČ   
7.  Žádosti závodů o udělení výjimky ve výši rozpisu plánu na 1. pololetí 1984   
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dle usnesení Okresní konference a zasedání OV KSČ ze dne 25. 1. 1984 
8.  Kádrové otázky: 

a) změna předsedy OV KSČ Svazu invalidů včetně komplexního 
hodnocení; návrh do funkce vedoucího stranické skupiny                  
a na složení členů předsednictva OV KSČ Svazu invalidů 

b) delegování členů předsednictva OV KSČ a tajemníků OV KSČ              
do jednání stranických orgánů okresu v červnu 

c) návrh na zařazení ing. J. Průšu do kádrových rezerv OV KSČ                  
a ing. V. Formánka 

d) návrh na udělení státního vyznamenání „Za vynikající práci“               
F. Bicanovi 

e) návrh na vyslání J. Šafra do Vysoké škole politické ÚV KSČ 
f) návrhy na schválení služebních a soukromých cest do zahraničí 
g) návrh na propůjčení medailí „Za obětavou práci pro socialismus“ 

k 35. výročí socializace zemědělství 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 6. 6. 1984 1984 A 228 
1.  Návrhy plánů práce na 2. pololetí 1984 ONV, OV Národní fronty, Okresní 

odborové rady a OV SSM 
  

2.  Plnění závěrů okresní konference KSČ v oblasti vnitrostranického života               
se zaměřením na uplatňování vedoucí úlohy strany ve stranické organizaci 
Severočeské tukové závody 

  

3.  Politicko-organizační zabezpečení ideologické konference a „Dne 
propagandisty” 

  

4.  Zhodnocení členských schůzí a informace o politické situaci v okrese                        
za měsíc květen 1984 

  

5.  Kádrové otázky 
a) návrh na doplnění politických služeb z řad nomenklaturních 

pracovníků  
b) návrh do funkce hlavního kontrolora Palivového kombinátu 

Antonína Zápotockého -  F. Prokopa 
c) návrh na zařazení absolventů 3. ročníku Večerní university 

marxismu-leninismu do stranického vzdělávání 1984/1985 
d) návrh na stáž ing. J. Hájka na průmyslovém oddělení OV KSČ 
e) návrh na udělení státního vyznamenání „Za pracovní věrnost“               

J. Peštovi 
f) návrh na udělení státního vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu“ 

M. Mellovi 
g) návrhy na schválení cest do zahraničí 
h) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
i) návrh na vydání přihlášky za kandidáta KSČ 
j) návrh na schválení soukromé cesty do Rakouska –                               

ing. O. Wolfová 
 

  

Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 12. 6. 1984 1984 A 228 
1.  Návrh na uvolnění J. Běleckého z funkce člena OV KSČ a tajemníka pro 

politicko-organizační práci OV KSČ včetně komplexního hodnocení; návrh 
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na kooptaci J. Koháka za člena OV KSČ a na schválení do funkce tajemníka 
pro politicko-organizační práci OV KSČ 

2.  Projednání dopisu Milouše Jakeše (ústně) 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 20. 6. 1984 1984 A 229 
1.  Výsledy a účinnost stranického vzdělávání v období 1983/1984, návrh 

plánu práce Domu politické výchovy pro další období  
  

2.  Návrh zprávy předsednictva OV KSČ k 7. zasedání OV KSČ k zabezpečení 
závěrů 10. zasedání ÚV KSČ v podmínkách okresu; návrh usnesení                           
7. zasedání  

  

3.  Návrh plánu práce předsednictva OV KSČ na 2. pololetí 1984   
4.  Návrh plánu práce kontrolní činnosti výboru lidové kontroly ONV                        

na 2. pololetí 1984 
  

5.  Zhodnocení obsahové úrovně Zpravodaje OV KSČ za 1. pololetí 1984                     
a návrh na 2. pololetí 1984 

  

6.  Hodnocení kursů v Okresní politické školy OV KSČ, návrh programu na rok 
1984/1985 

  

7.  Návrh posluchačů do 1. ročníku Večerní university marxismu-leninismu,                         
1. etapa 

  

8.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ za období od 25. 4. do 20. 6. 1984   
9.  Ideově-politické pojetí oslav 40. výročí vyvrcholení národně 

osvobozeneckého boje českého a slovenského lidu a osvobození ČSSR 
Sovětskou armádou a úkoly stranických, státních a společenských orgánů                   
a organizací v podmínkách okresu a krajského města v období 1984 – 1985 

  

10.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení II. konference Českého svazu 
ochránců přírody v Ústí nad Labem 

  

11.  Kádrové otázky 
a) návrh na J. Příhodovou do funkce politického pracovníka                   

OV KSČ 
b) návrh na schválení stáže M. Svobodové na oddělení průmyslu 

OV KSČ 
c) delegování členů předsednictva a tajemníků OV KSČ do jednání 

stranických orgánů v okrese na měsíc červenec 1984 
d) schválení nových příslušníků Lidových milicí v okrese 
e) návrh na jmenování M. Kořízka do funkce kontrolora                       

n. p. Vodohospodářské, stavby Ústí nad Labem 
f) návrh na obsazení vedoucích kursů v Okresní politické škole  
g) návrh na schválení zahájení externí aspirantury ing. V. Kodýtkovi 
h) návrhy na vyznamenání 
i)  návrhy na schválení služebních a soukromých cest do zahraničí  
j) návrhy na vyloučení z řad členů KSČ, na zrušení členství                          

a vyškrtnutí z řad kandidátů 
k) návrhy na přihlášky za kandidáty a členy  
l) návrh na uvolnění Sedláka z funkce vedoucího odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví ONV  
m) návrh na uvolnění ing. J. Matějky z funkce člena rady ONV 
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 4. 7. 1984 1984 A 229 
1.  Zpráva o uplatňování vedoucí úlohy strany v podmínkách stranické 

organizace ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu 
  

2.  Zpráva o stavu vyřizování připomínek a námětů z členských schůzí 
základních organizací KSČ v okrese za 1. pololetí 

  

3.  Zhodnocení členských schůzí a informace o politické situaci v okrese                   
za měsíc červen 1984 

  

4.  Politicko-organizační zabezpečení k zabezpečení klidu a pořádku 
v srpnových dnech v okrese Ústí nad Labem 

  

5.  Stav politicko-výchovné práce na školách I. cyklu   
6.  Plán vnitrostranických informací OV KSČ na 2. pololetí 1984   
7.  Vyhodnocení nejaktivnějších lektorů Domu politické výchovy OV KSČ                     

a návrh odměn pro lektory Domu politické výchovy, kursů politické výchovy 
a střediska stranického vzdělávání 

  

8.  Kádrové otázky 
a) návrh na zařazení B. Pavlišty do kádrových rezerv OV KSČ 
b) návrh na uvolnění K. Bartákové z funkce administrativní 

pracovnice a z aparátu OV KSČ a návrh na P. Machovou                      
do politicko-organizačního oddělení OV KSČ 

c) změna ve funkci ředitelky Domova mládeže 
d) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ při                     

n. p. Severočeská konstruktiva 
e) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ při České 

státní spořitelně v Ústí nad Labem 
f) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ č. 4                      

v Kovohutích Povrly 
g) návrh na uvolnění F. Černého z funkce náměstka pro kádrovou   

a personální práci v Okresním ústavu národního zdraví                    
Ústí nad Labem  

h) návrh na schválení zahájení externí vědecké aspirantury –                    
J. Nešpora 

i) návrh na schválení cest do zahraničí 
j) návrh na vyloučení z řad členů KSČ 
k) návrhy na přihlášky za kandidáty a členy 
l) návrh na úpravu platu V. Šubrtové, administrativní pracovnici 

OV KSČ 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 18. 7. 1984 1984 A 229 
1.  Současný stav a poznatky v naplňování usnesení OV KSČ v oblasti 

doporučování členů SSM za kandidáty KSČ a uplatňování práva ručitelství 
SSM a kandidátů KSČ; stanovisko politicko-organizačního oddělení 

  

2.  Kontrolní zpráva o plnění usnesení předsednictva OV KSČ o plnění usnesení 
Pionýrské organizace, návrh na vyjmutí z evidence za období                           
od 29. 2. do 23. 5. 1984 

  

3.  Rozbor stížností a dopisů pracujících došlých na OV KSČ za 1. pololetí 1984   
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4.  Delegování členů předsednictva a tajemníků OV KSČ do jednání stranických 
orgánů v okrese v měsíci srpnu 1984 

  

5.  Koncepce rozvoje Okresního stavebního podniku do roku 2000 (Pro 
informaci členů předsednictva OV KSČ) 

  

6.  Zpráva okresní kontrolní a revizní komise KSČ z kontrol a revizí dodržování 
Směrnic k výpočtu a placení členských příspěvků ve vybraných základních 
organizacích KSČ za období leden 1983 až červen 1984 

  

7.  Zpráva o plnění Souboru opatření k boji proti kriminalitě, k upevnění 
socialistické zákonnosti a ochraně veřejného pořádku v okrese                          
Ústí nad Labem na léta 1981 – 1986 

  

8.  Kádrové otázky 
a) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ                                   

v Technoplynu Ústí nad Labem 
b) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“ 

J. Musilové z Textilany a Patočkovi ze závodu OBAS 
c) návrhy na schválení cest do zahraničí 
d) návrh na schválení zahraniční cesty v rámci Československé 

vědecko-technické společnosti a soukromé cesty do zahraničí  
e) návrh na schválení odborného tématického zájezdu                            

ing. J. Blažkovi 
f) návrh na zrušení členství a vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ  
g) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ  

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 1. 8. 1984 1984 A 230 
1.  Informativní zpráva o stavu využívání výrobního zařízení a technologií 

z dovozu v podmínkách rozhodujících podniků a závodů s důrazem                
na podnik Sigma a závod Tesla Ústí nad Labem 

  

2.  Rozbor vyřizování stížností, připomínek a námětů pracujících došlých                   
na Okresní soud, Okresní prokuraturu, Okresní odborovou radu, výbor 
lidové kontroly ONV, Okresní správu SNB za 1. pololetí 1984 

  

3.  Zpráva o výsledcích a zkušenostech ve zkvalitňování členské základny 
v okrese a disciplinární činnost za 1. pololetí 1984 

  

4.  Výsledky plnění státního plánu v podmínkách ústředně řízeného průmyslu 
okresu za 1. pololetí z hlediska záměrů 10. zasedání ÚV KSČ a hlavní úkoly 
pro 2. pololetí 1984 v souvislosti s bezpodmínečným splněním                                 
a překročením plánovaných úkolů celého roku 

  

5.  Zhodnocení úrovně a účinnosti masově-politické práce, forem a metod 
působení středisek odborářské výchovy na závodech a politicko-ideové 
úrovně lektorského sboru Okresní odborové rady v Ústí nad Labem 

  

6.  Návrh posluchačů do 1. ročníku Večerní university marxismu-leninismu,                 
2. etapa 

  

7.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení 8. zasedání OV KSČ v září 1984   
8.  Připomínka k vyššímu stranickému orgánu ze základní organizace KSČ 

Cheming 
  

9.  Žádost základní organizace KSČ o souhlas k výpočtu příspěvků KSČ 
výpočetní technikou 

  

10.  Kádrové otázky   
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a) návrhy posluchačů stranických kursů 
b) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“                           

V. Srpovi 
c) návrh na schválení cesty do zahraničí 
d) změna ve funkci předsedy 5. základní organizace KSČ okresní 

správy SNB 
e) návrhy na vyloučení z řad členů, na zrušení členství, na vyškrtnutí 

z řad kandidátů 
f) projednání přihlášek do KSČ a  přihlášek za kandidáty 
g) návrh na uvolnění V. Frolicha z funkce předsedy Okresní 

odborové rady, včetně komplexního hodnocení a návrh                         
A. Webera do této funkce  

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 15. 8. 1984 1984 A 230 

1.  Koncepce rozvoje služeb na 8. pětiletku se zvláštním zřetelem k potřebám 
obyvatelstva krajského města a střediskových obcí okresu 

  

2.  Hodnocení uplynulého školního roku a zabezpečení školního roku 
1984/1985 na středních školách v okrese Ústí nad Labem 

  
 

3.  Hlavní směry rozvoje bytového družstevnictví v rámci okresu                                          
Ústí nad Labem 

  

4.  Zpráva z kontroly projednání a realizace dopisu pléna ÚV KSČ k prohloubení 
účinnosti boje proti porušování zásad socialistické zákonnosti, morálky a 
disciplíny 

  

5.  Zhodnocení členských schůzí a informace o politické situaci v okrese                  
za měsíc červenec 1984 

  

6.  Informativní zpráva o činnosti jednotek a štábu Lidových milicí v okrese              
za 1. pololetí 1984 

  

7.  Žádost základní organizace KSČ o souhlas provádět výběr členských 
příspěvků KSČ s využitím mzdové agendy 

  

8.  Kádrové otázky 
a) návrh na přijetí V. Holubcové do funkce politické pracovnice                   

OV KSČ 
b) návrh na povolení konání rigorózní zkoušky J. Příhodové a                   

M. Hálové, politických pracovnic OV KSČ 
c) návrh na zařazení do kádrových rezerv OV KSČ MUDr. A. Ruferta 
d) návrh na zařazení MUDr. Urbanského do kádrových rezerv                      

OV KSČ 
e) návrh na zařazení MUDr. Papežové do kádrových rezerv                          

na kandidátku krátkodobých poradců Světové zdravotnické 
organizace 

f) návrh na uvolnění M. Kříže z funkce ředitele Středního 
odborného učiliště chemického 

g) návrh na schválení A. Hrdiny do funkce ředitele Středního 
odborného učiliště chemického 

h) návrh na schválení G. Šteflové do funkce ředitelky ZŠ Chabařovice 
i) návrh do funkce hlavního kontrolora k. p. Severočeské 

konzervárny a drožďárny – M. Salava 
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j) návrh do funkce hlavního kontrolora Krajského plemenářského 
podniku – M. Balihar 

k) návrh do funkce hlavního kontrolora k. p. Severočeské tukové 
závody - L. Tocháček 

l) návrhy posluchačů stranických kursů 
m) návrh na schválení zahájení vědecké aspirantury ing. M. Flodrové 
n) návrh na schválení zahájení vědecké aspirantury Dr. J. Němcovi 
o) návrh na schválení zahájení vědecké aspirantury ing. J. Horákové 
p) návrh na udělení pamětních medailí ke 40. výročí osvobození 

vlasti 
q) návrh na propůjčení plakety K. Gottwalda 
r) návrhy na vyloučení z řad kandidátů KSČ, na zrušení členství v KSČ 
s) projednání přihlášek do KSČ 
t) návrh na úpravu starobního důchodu J. Šnefeldovi  

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 29. 8. 1984 1984 A 230 

1.  Návrh zprávy pro plenární zasedání OV KSČ o výsledcích a zkušenostech 
v činnosti Národní fronty a organizací v ní sdružených v okrese                              
Ústí nad Labem v oblasti politicko-výchovného působení 

  

2.  Rozbor hospodaření okresní organizace KSČ za 1. pololetí; stanovisko 
okresní kontrolní a revizní komise 

  

3.  Delegování členů předsednictva a tajemníků OV KSČ do jednání stranických 
orgánů v okrese v měsíci září 1984 

  

4.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení veřejných stranických schůzí 
v měsících říjnu a listopadu 1984 

  

5.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení 9. zasedání OV KSČ v říjnu 1984 
k dalšímu zvyšování akceschopnosti základních organizací KSČ 

  

6.  Kádrové otázky 
a) návrh na přijetí M. Šípkové do funkce politické pracovnice OV KSČ 
b) návrh na přeřazení nomenklaturní pracovnice B. Kaňkové                       

z funkce ředitelky 5. ZŠ do téže funkce na 26. ZŠ 
c) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ Středního 

odborného učiliště potravinářského v Ústí nad Labem 
d) návrh na uvolnění J. Berkové z funkce ředitelky 9. ZŠ v Trmicích 
e) návrh na uvolnění J. Broukala s funkce okresního školního 

inspektora ONV a jeho zařazení do funkce ředitele 9. ZŠ 
v Trmicích 

f) změna ve funkci předsedkyně základní organizace KSČ při 26. ZŠ 
v Ústí nad Labem 

g) návrh na schválení D. Cajthamlové okresní školní inspektorkou 
ONV 

h) návrh na vedoucí odboru kádrové a personální práce                              
v k. p. Severočeské tukové závody – K. Hyhlanová 

i) návrh na ředitele Okresního ústavu národního zdraví                             
v Ústí nad Labem - K. Konschill 

j) návrh do funkce náměstka kádrové a personální práce Okresního 
ústavu národního zdraví Ústí nad Labem – V. Frolich 
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k) návrh na zrušení základní organizace KSČ při 17. ZŠ v Bělehradské 
ulici k 31. 8. 1984 

l) návrh na ustavení základní organizace KSČ při 31. ZŠ v Krásném 
Březně a návrh na předsedu – M. Zelenka 

m) návrh na ustavení základní organizace KSČ při 30. ZŠ a návrh              
na předsedu 

n) návrhy posluchačů stranického kursu 
o) návrh na ustavení základní organizace KSČ při učňovském závodě 

při Pozemních stavbách Ústí nad Labem; návrh na předsedu 
základní organizace KSČ  

p) návrh na propůjčení plakety K. Gottwalda 
q) návrhy na vyznamenání „Za vynikající práci“J. Bagiňskému,                

J. Sixtovi, J. Cábkovi a A. Mastíkovi 
r) návrh na vyloučení členů z KSČ a na zrušení členství  
s) návrh na úpravu platů tajemníků a funkcionářů OV KSČ s platností 

od 1. 8. 1984 
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 12. 9. 1984 1984 A 230 
1.  Podkladové materiály pro jednání pléna OV KSČ dne 19. 9. 1984   
2.  Zpráva o postupu a výhledu rekultivací v k. p. Palivový kombinát Antonína 

Zápotockého jako součást péče o životní prostředí a zabezpečení 
návratnosti devastovaných ploch důlní těžbou pro jejich využití                                 
v zemědělství a k rekreačním účelům; společné stanovisko oddělení 
stranické práce v průmyslu a zemědělství 

  

3.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ za období od 4. 7. do 29. 8. 1984   
4.  Politicko-organizační zabezpečení oslav 67. výročí „VŘSR“ a Měsíce 

československo-sovětského přátelství v Ústí nad Labem 
  

5.  Zhodnocení členských schůzí a informace o politické situaci v okrese                       
za měsíc srpen 1984 

  

6.  Kádrové otázky 
a) návrh na doplnění rady ONV o H. Dolejše 
b) návrh kandidáta Národní fronty na poslance ONV ve volebním 

obvodu ONV č. 68 – ing. J. Kotek 
c) návrh na změny a doplnění ve složení okresního spartakiádního 

štábu 
d) návrh na zařazení P. Svobody do kádrových rezerv OV KSČ – 

staženo z programu 
e) návrh na uvolnění I. Šefla z funkce vedoucího kádrového                         

a personálního útvaru n. p. Mototechna 4 Ústí nad Labem 
f) návrh na uvolnění J. Hrubého z funkce statutárního zástupce 

ředitele n. p. Severočeská konstruktiva Ústí nad Labem 
g) návrh na uvolnění ing. L. Rause z funkce ředitele Investorsko – 

inženýrské organizace Ústí nad Labem a návrh na J. Hrubého                     
do této funkce (nomenklatury KV KSČ)  

h) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ č. 3 
v Kovohutích Povrly 

i) návrhy posluchačů stranických kursů 
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j) návrhy na udělení státního vyznamenání „Za vynikající práci“              
ing. E. Zárybnickému, J. Štroblovi, F. Morkesovi  

k) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Řád práce“ F. Foglovi 
l) návrh na schválení zahraniční služební cesty K. Matouškovi, 

řediteli Sfinxu a Eimutovi, řediteli Teplárny Trmice 
m) návrh na schválení V. Císaře do funkce ředitele ústeckého závodu 

n. p. Technoplyn  
n) návrh na propůjčení medaile „Za obětavou práci pro socialismus“ 

u příležitosti jubilea K. Čepelákovi 
o) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
p) návrh na zrušení členství v KSČ  

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 26. 9. 1984 1984 A 231 

1.  Informativní zpráva o plnění úkolů 9. plenárního zasedání OV KSČ                       
ke kádrové práci v podnicích řízených ONV; stanovisko politicko- 
organizačního oddělení 

  

2.  Zpráva o stavu připravenosti topné sezóny 1984 – 1985 v okrese                         
Ústí nad Labem 

  

3.  Kontrola plnění politicko-organizačního postupu OV KSČ k zabezpečení další 
realizace Opatření ke zdokonalení kontrolního systému v národním 
hospodářství a ve státní správě okresu 

  

4.  Zhodnocení práce, forem a metod činnosti aktivistů OV KSČ při zvyšování 
akceschopnosti základních organizací KSČ na úseku stranické práce                          
v průmyslu 

  

5.  Návrh na změny a doplnění seznamu aktivistů pro základní organizace KSČ 
řízené oddělením stranické práce v zemědělství a potravinářském průmyslu 

  

6.  Delegování členů předsednictva a tajemníků OV KSČ do jednání stranických 
orgánů v okrese na měsíc říjen 1984 

  

7.  Úprava ročních plánů – snížení v závodech Stavební stroje a Severočeské 
dřevařské závody Ústí nad Labem 

  

8.  Návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ ze dne 29. 8. 1984, 
návrh na posluchače stranického kursu Krajské politické školy pro 
pracovníky aparátu a členy SSM 

  

9.  Informace pro přední funkcionářský aktiv OV KSČ – „Cenová opatření 
k usměrnění spotřeby piva a nealkoholických nápojů“, „Opatření k posílení 
peněžních příjmů sociální a mzdové oblasti“ 

  

10.  Kádrové otázky 
a) návrh na zařazení ing. P. Svobody do kádrových rezerv OV KSČ 
b) návrh na zařazení nadporučíků V. Dvořáčka a J. Najmana                    

do kádrových rezerv OV KSČ 
c) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ č. 2 v Sigmě 
d) návrh na uvolnění z funkce předsedy okresního soudu                                 

J. Vondráčka a schválení M. Kohoutka 
e) změna ve funkci předsedy celozávodního výboru KSČ                        

v Palivovém kombinátu Antonína Zápotockého  
f) návrh do funkce náměstka pro kádrovou a personální práci                     

ve Státním statku Ústí nad Labem 
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g) návrh na uvolnění ing. K. Dáni, ředitele Československé státní 
spořitelny z funkce 

h) návrhy posluchačů stranických kursů 
i) návrh posluchačů do 1. ročníku Večerní university marxismu- 

leninismu, dodatek 
j) návrh na doplnění lektorských skupin Domu politické výchovy              

a uvolnění z lektorské činnosti 
k) návrhy na vyznamenání  
l) návrh na schválení služební cesty do ciziny 
m) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
n) návrh na zrušení členství a na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ 
o) návrh na vyslání delegace OV KSČ do družebního                               

Karl-Marx-Stadtu v NDR 
p) návrhy na propůjčení státního vyznamenání medaile                          

„Za obětavou práci pro socialismus“ za politickou a veřejnou 
činnost u příležitosti životního jubilea a odchodu do důchodu 
v 1. čtvrtletí  

q) návrh osnovy zhodnocení delegování členů předsednictva                    
a tajemníků OV KSČ na jednání celozávodního výboru, 
městského výboru a místního výboru KSČ 
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 10. 10. 1984 1984 A 231 
1.  Stav připravenosti realizace akcí „Dokumentu rozvoje krajského města pro 

rok 1985 z hlediska kapacitního, dokumentačního a finančního zajištění“ 
  

2.  Naplňování kádrového programu Českého svazu tělesné výchovy z hlediska 
posilování stranických řad mezi funkcionáři, kteří vedou mládež, vyplývající 
z úkolů předsednictva OV KSČ 

  

3.  Zpráva z koordinované prověrky „Jak základní organizace strany upevňují 
spojení s pracujícími závodů a podniků“ ve vybraných základních 
organizacích KSČ 

  

4.  Zhodnocení členských schůzí a informace o politické situaci v okrese Ústí 
nad Labem za září 1984 

  

5.  Zpráva o situaci v oblasti pravicových a antisocialistických sil v okrese – 
tajný materiál (není přiložen, s poznámkou  – k dispozici u vedoucího 
tajemníka) 

  

6.  Zhodnocení stavu zásobování ovocem a zeleninou krajského města 
v návaznosti na plnění závěrů zasedání OV KSČ 19. 5. 1982, včetně 
vytvoření podmínek pro obchodní organizace OVOCE – ZELENINA; zlepšení 
situace z místních zdrojů 

  

7.  Kádrové otázky 
a) návrh na přijetí Z. Hýblové do funkce informátorky OV KSČ                  

v Ústí nad Labem 
b) návrh na plat A. Albrechta, uvolněného předsedy celozávodního 

výboru KSČ v Palivovém kombinátu Antonína Zápotockého 
c) návrh na zařazení do kádrových rezerv OV KSČ E. Oulická a 

poručík J. Buben 
d) návrhy do funkcí a komplexní hodnocení uvolněných předsedů      
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závodních výborů ROH 
e) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ při Státní 

bance československé, pobočka Ústí nad Labem 
f) změna ve funkci ředitele provozního úseku České státní 

spořitelny, pobočky Ústí nad Labem 
g) návrhy posluchačů stranického kursu Krajské politické školy 
h) návrhy na vyznamenání – I. Novotná, A. Karlíková, M. Pitlíková, F. 

Steklý 
i) návrh na schválení služební cesty Z. Holoubkovi, technickému 

náměstkovi Severografie 
j) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
k) návrh na vyloučení z řad členů, návrhy na vyškrtnutí z řad 

kandidátů 
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 24. 10. 1984 1984 A 231 
1.  Návrh rozpočtu OV KSČ na rok 1985; stanovisko okresní kontrolní a revizní 

komise KSČ 
  

2.  Zpráva o plnění závěrů okresní konference z roku 1983, zasedání OV KSČ            
ze 7. 9. 1983 v Okresním veterinárním zařízení Brná a Okresním středisku 
krajského plemenářského podniku 

  

3.  Vyhodnocení výsledků výběru žáků do vojenských škol 1983/1984 a stav 
pro rok 1984; zpráva o plnění usnesení pléna ÚV KSČ z 23. 1. 1981 
k zásadám a opatřením pro další doplňování a přípravu záložního 
důstojnického a praporčického sboru a záloh politického aparátu 
Československé lidové armády 

  

4.  Delegování členů předsednictva a tajemníků OV KSČ do jednání stranických 
orgánů v okrese v měsíci listopadu 1984 

  

5.  Politicko-organizační zabezpečení členských schůzí základních organizací 
KSČ na začátku roku 1985 v okrese Ústí nad Labem 

  

6.  Kádrové otázky 
a) návrh na zhodnocení stáže P. Micky na OV KSČ 
b) předložení protokolu č. 3 ke skartaci materiálů řady S z úseku 

hospodářské správy 
c) návrh na zrušení závodní jednotky Lidových milicí Sigma 

Chabařovice 
d) návrh na ustavení základní organizace KSČ KOH – I – NOR 

Libouchec a Centroflor  
e) návrh na schválení kpt. V. Hradeckého a ppor. P. Hradeckého            

do kádrových rezerv OV KSČ 
f) změna ve funkci předsedkyně základní organizace KSČ při 9. ZŠ 

v Ústí nad Labem 
g) změna ve funkci vedoucího katedry tělesné výchovy Pedagogické 

fakulty 
h) návrhy do funkcí a komplexní hodnocení uvolněných předsedů 

závodních výborů ROH 
i)  souhlas se studiem externí vědecké aspirantury ing. V. Hály                

na Vysoké škole chemicko-technologické v oboru technická 
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kybernetika 
j) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“ – 

D. Janíková  
k) žádost B. Zemana, předsedy ONV o povolení turistického výjezdu 

do Rakouska o dovolené 
l) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
m) návrh na vyloučení z řad členů, na zrušení členství, na vyškrtnutí 

z řad kandidátů 
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 7. 11. 1984 1984 A 232 
1.  Podkladové materiály pro jednání pléna OV KSČ dne 20. 11. 1984   
2.  Kontrolní zpráva o plnění plánu v podnicích a závodech ústředně řízeného 

průmyslu okresu za tři čtvrtletí roku 1984 a předpoklad plnění celého roku 
  

3.  Kvalita a úroveň prodeje potravinářských výrobků včetně stavu 
v modernizaci a výstavbě obchodní sítě v krajském městě z hlediska závěrů 
zasedání OV KSČ z 19. 5. 1982 a usnesení OV KSČ z roku 1983 

  

4.  Kontrolní zpráva o „Zkušenostech a výsledcích v naplňování kádrového 
programu v aparátu ONV a v národních výborech nižších stupňů; stanovisko 
politicko-organizačního oddělení 

  

5.  Plnění intenzifikačního programu a předpoklady pro splnění úkolů                          
7. pětiletky na Státním statku v Ústí nad Labem v rostlinné výrobě a chovu 
skotu 

  

6.  Zpráva o sklizni a bilanci obilovin na Státním statku Ústí nad Labem v roce 
1984 

  

7.  Informativní zpráva o zahájení a dosavadním průběhu stranického 
vzdělávání v okrese ve vzdělávacím období 1984/1985 

  

8.  Zhodnocení členských schůzí; informace o politické situaci v okrese                     
za měsíc říjen 1984 

  

9.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení 10. zasedání OV KSČ v prosinci 
1984 k výsledkům a zkušenostem z plnění úkolů státního plánu v roce 1984 
a zabezpečení ekonomického rozvoje okresu v posledním roce 7. pětiletky 

  

10.  Politicko-organizační zabezpečení realizace závěrů 11. zasedání ÚV KSČ              
„K současným úkolům a dlouhodobému rozvoji zemědělství a dalších 
odvětví zabezpečujících výživu lidu v podmínkách okresu Ústí nad Labem“ 

  

11.  Kádrové otázky 
a) návrhy na rozšíření kádrového pořádku OV KSČ a schválení           

do funkce uvolněných předsedů závodních výborů ROH v 
Palivovém kombinátu Antonína Zápotockého -  P. Vaibara, v TPÚ 
- A. Linka a v závodě  5. Květen -  V. Ottu; návrh do funkce 
uvolněného předsedy závodního výboru ROH v Kovohutích - J. 
Krejčího, včetně komplexního hodnocení 

b) úprava platu I. Hlavaté administrativní pracovnici OV KSČ 
c) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ v Prefě, 

závod Přestanov 
d) schválení neuvolněné předsedkyně Okresního výboru 

odborových svazů pracovníků zemědělství – L. Centnerová 
e) schválení neuvolněného předsedy Okresního výboru 
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odborových svazů pracovníků potravinářského průmyslu -  J. 
Dvořák 

f) návrh do funkce M. Jaroše uvolněného předsedy závodního 
výboru ROH Dopravního podniku, včetně komplexního 
hodnocení 

g) návrhy posluchačů stranických kursů 
h) návrhy na schválení cest do zahraničí  
i) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
j) návrhy na vyloučení členů, na zrušení členství, na vyškrtnutí 

z řad kandidátů KSČ  
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 21. 11. 1984 1984 A 232 
1.  Zpráva o zabezpečení výstavby n. p. Strojní traktorové stanice Chabařovice 

včetně zaměření činnosti v roce 1985 a výhledu na 8. pětiletku v návaznosti 
na zabezpečení potřeb zemědělské prvovýroby v okrese v souladu 
s koncepcí rozvoje Strojní traktorové stanice 

  

2.  Stav připravenosti realizace akcí Dokumentu rozvoje krajského města pro 
rok 1985 z hlediska kapacitního, dokumentačního a finančního zajištění 

  

3.  Zpráva o stavu nácviku, organizačním zajištění okrskových a okresní 
spartakiády a zhodnocení sportovních a turistických akcí v roce 1984 

  

4.  Zpráva o naplňování úkolů usnesení předsednictva OV KSČ ze dne                      
25. 5. 1984 k realizaci druhé etapy Programu zvyšování ekonomické 
účinnosti mzdové soustavy 

  

5.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení kontroly, obsahu, úrovně                    
a účinnosti stranického vzdělávání pro období 1984/1985 

  

6.  Delegování členů předsednictva a tajemníků OV KSČ do jednání stranických 
organizací v okrese na měsíc prosinec 1984 

  

7.  Delegování členů a kandidátů OV KSČ, členů okresní kontrolní a revizní 
komise KSČ, pracovníků aparátu a zástupců OV KSČ na celé období příprav, 
průběhu a vyhodnocování členských schůzí a veřejných stranických schůzí 
na začátku roku 1985 

  

8.  Stav zajištěnosti montáže tvářecí části kontinuální linky v n. p. Kovohutě 
z hlediska plnění usnesení okresní konference KSČ 

  

9.  Kádrové otázky 
a) návrh na zařazení do kádrových rezerv OV KSČ – ing. E. Brzonová 
b) návrh do funkce L. Tejmera, tajemníka Okresní odborové rady 

včetně komplexního hodnocení; návrh včetně komplexního 
hodnocení na A. Stryhala, neuvolněného předsedy Okresního 
výboru odborových svazů pracovníků státních orgánů, 
peněžnictví a zahraničního obchodu 

c) komplexní hodnocení a návrh na schválení V. Svatošové                     
do funkce uvolněné předsedkyně Okresního výboru odborových 
svazů pracovníků školství a vědy 

d) komplexní hodnocení a návrh na schválení V. Křivana                           
na neuvolněného předsedu Okresního výboru odborových svazů 
pracovníků umění, kultury a společenských organizací                     
v Ústí nad Labem 
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e) návrhy do funkcí neuvolněných předsedů Okresního výboru 
odborových svazů obchodu a místního hospodářství; návrhy               
na uvolněné předsedy závodního výboru ROH Jednota, ČSAD, 
Tonaso Neštěmice 

f) návrh hodnocení a na uvolnění uvolněného předsedy závodního 
výboru ROH závodu ČSAD J. Rutara 

g) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ při 
Zemědělských stavbách Ústí nad Labem 

h) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ v Agrozetu 
i) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ Strojní 

traktorové stanice Chabařovice 
j) návrhy na propůjčení státních vyznamenání 
k) návrh na schválení služební cesty do ciziny 
l) návrhy na přihlášky za kandidáty a členy 
m) návrh na vyloučení z řad členů, na zrušení členství v KSČ                         

a na vyškrtnutí 
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 5. 12. 1984 1984 A 233 
1.  Návrh zprávy a usnesení 10. zasedání OV KSČ k výsledkům a zkušenostem            

z plnění úkolů státního plánu v ústředně řízeném průmyslu, zemědělství  
a stavebnictví okresu ve smyslu závěrů 10. zasedání ÚV KSČ 

  

2.  Návrh plánu práce OV KSČ na 1. pololetí 1985   
3.  Návrh plánu komisí OV KSČ na rok 1985   
4.  Zpráva o činnosti jednotek a štábu Lidových milicí okresu v roce 1984                      

a návrh hlavních úkolů a opatření na výcvikový rok 1985 
  

5.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ za období od 1. do 30. 11. 1984   
6.  Kontrola realizace usnesení zasedání OV KSČ ke kádrové práci                               

v Severočeských tukových závodech Ústí nad Labem 
  

7.  Zpráva o provedené inventuře v jednotkách a štábu Lidových milicí okresu 
za rok 1984; stanovisko okresní kontrolní a revizní komise 

  

8.  Politicko-ideové pojetí oslav významných výročí v roce 1985 a jejich 
rámcové politicko-organizační zabezpečení 

  

9.  Politicko-organizační zabezpečení oslav 1. máje a výročí osvobození 
v okrese v roce 1985 

  

10.  Zpráva o stavu religiozity a působení jednotlivých církví v okrese                                  
Ústí nad Labem 

  

11.  Zhodnocení členských a veřejných schůzí a informace o politické situaci 
v okrese za měsíc listopad 1984 

  

12.  Zhodnocení obsahu Zpravodaje OV KSČ za 2. pololetí 1984 a návrh jeho 
obsahového zaměření na 1. pololetí 1985 

  

13.  Návrhy na uchazeče o studium na vysokých školách v zahraničí   
14.  Zabezpečení zásobování obyvatel v předvánočním období a v závěru roku   
15.  Kádrové otázky 

a) návrh na zařazení ing. F. Milce do kádrových rezerv OV KSČ 
b) návrh na M. Svobodovou jako politickou pracovnici OV KSČ 
c) změna ve funkci ředitele závodu Potraviny Ústí  
d) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ Stebno 

  



[175] 

 

e) návrh na uvolnění z funkce uvolněného předsedy závodního 
výboru ROH v ČSAD 04 Ústí nad Labem; návrh na předsedu 
závodního výboru ROH n. p. Severočeská konstruktiva, závod 
Ústí nad Labem 

f) návrh do funkce ředitele Okresního archivu – V. Kaiser 
g) návrh do funkce vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

ONV – J. Mužíková 
h) návrh posluchačů do kursu Ústřední politické školy SSM 
i) návrh na vyznamenání příslušníků Lidových milicí okresu                     

u příležitosti 37. výročí „Vítězného února“  
j) návrhy na propůjčení státního vyznamenání za hospodářskou 

činnost k 1. a 9. 5. 1985 
k) projednání přihlášek do KSČ a kandidátů 
l) návrh na vyloučení z řad členů KSČ a na zrušení členství v KSČ 
m) návrh na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ  
n) návrh na uvolnění V. Frolicha z funkce člena předsednictva                    

OV KSČ a návrh na zvolení J. Karlíka 
o) změna ve funkci ředitele odboru kontroly cen Českého 

cenového úřadu pro Severočeský kraj 
p) změna ve funkci uvolněného předsedy závodního výboru ROH 

Sklo unionu, závodu OBAS 
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 19. 12. 1984 1984 A 233 
1.  Návrhy hlavních úkolů a plánů práce ONV, OV Národní fronty, Okresní 

odborové rady, OV SSM, OV Českého svazu tělesné výchovy a OV Svazu 
československo-sovětského přátelství na 1. pololetí 1985 

  

2.  Návrh plánu kontrolní činnosti výboru lidové kontroly ONV                             
v Ústí nad Labem na 1. pololetí 1985 

  

3.  Stav naplnění úkolů ve výběru příslušníků SNB za rok 1984 v okrese             
Ústí nad Labem 

  

4.  Zpráva o plnění úkolů na úseku Jednotného systému branné výchovy 
obyvatel za rok 1984 

  

5.  Zpráva o stavu socialistické zákonnosti v okrese za rok 1983 – návrh 
opatření k jejímu snižování včetně prevence 

  

6.  Zpráva z následné prověrky uplatňování práva kontroly z hlediska 
zabezpečování úkolů hospodářské politiky strany a státu v podmínkách 
Souboru opatření k zdokonalení soustavy plánovitého řízení národního 
hospodářství 

  

7.  Hodnocení oslav 67. výročí „VŘSR“ a Měsíce československo-sovětského 
přátelství v okrese 

  

8.  Politicko-organizační zabezpečení oslav 37. výročí „Vítězného února“   
9.  Kádrové otázky 

a) schválení nových příslušníků Lidových milicí v okrese 
b) návrh do funkce vedoucího kádrového a personálního oddělení 

v Krajském plemenářském podniku Ústí nad Labem 
c) návrh na J. Olearníkovou do funkce vedoucího redaktora 

závodních novin „Stavba“ 
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d) návrh na uvolnění J. Netsche z funkce obchodního náměstka 
Mototechny 

e) návrh na uvolnění J. Podolky z funkce ředitele závodu KOH-I-NOR 
Tisá 

f) návrh na uvolnění ing. M. Nováka z funkce ředitele závodu 06 
Konstruktiva Ústí nad Labem 

g) návrh na zrušení základní organizace KSČ v Konstruktivě 06 
h) návrh na uvolnění z funkce neuvolněného předsedy Okresního 

výboru odborových svazů stavba; návrhy do funkcí neuvolněných 
předsedů Okresního výboru odborových svazů stavba, 
zdravotnictví, místního hospodářství a obchodu 

i)  návrh do funkce, včetně komplexního hodnocení, neuvolněného 
předsedy Okresního výboru odborových svazů státních orgánů, 
peněžnictví a zahraničního obchodu 

j) komplexní hodnocení a návrh na schválení Křivana do funkce 
neuvolněného předsedy Okresního výboru odborových svazů 
pracovníků umění, kultury a společenských organizací               
v Ústí nad Labem 

k) komplexní hodnocení a návrh na uvolněnou předsedkyni 
Okresního výboru odborových svazů školství a vědy 

l)  návrhy posluchačů stranického kursu  
m) návrhy na propůjčení státního vyznamenání za politickou                       

a veřejnou činnost u příležitosti 40. výročí osvobození ČSSR 
n) návrhy na propůjčení vyznamenání – medaile „Za obětavou práci 

pro socialismus“ za politickou a veřejnou činnost 
nomenklaturních kádrů u příležitosti životního jubilea a odchodu 
do důchodu ve 2. čtvrtletí 1985 

o) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
p) návrh na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ 
q) návrhy posluchačů stranického kursu v Krajské politické škole pro 

uvolněné skupinové vedoucí Pionýrské organizace SSM 
 

Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 28. 12. 1984 1984 A 234 
1.  Zhodnocení a plán družebních styků se sovětskými posádkami střední 

skupiny sovětských vojsk na rok 1985 
  

2.  Vývojové tendence zkvalitňování členské základny okresní stranické 
organizace po XVI. sjezdu KSČ 

  

3.  Kádrové otázky 
a) návrh na úpravu platů pracovníků OV KSČ  
b) změna ve funkci ředitele Okresní finanční správy Ústí nad Labem  
c) návrh na posluchače stranického kursu Krajské politické školy 
d) návrh na udělení státního vyznamenání MNV Povrly v roce 1986                

a MěNV Neštěmice v roce 1988 u příležitosti 800 let trvání 
e) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
f) návrh na vyloučení z řad členů KSČ a na zrušení členství v KSČ 
g) návrh na stáž V. Peřicha na OV KSČ 
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 16. 1. 1985 1985 A 234 
1.  Návrh plánu okresní kontrolní a revizní komise OV KSČ na rok 1985   
2.  Plán vnitrostranických informací OV KSČ na 1. pololetí 1985   
3.  Kontrolní zpráva o stavu kádrových rezerv na oddělení stranické práce 

v průmyslu OV KSČ k 16. 1. 1985 
  

4.  Postup při zabezpečování vlastních stavebních kapacit na Státním statku 
Ústí nad Labem a v Melioračním družstvu Trmice, nutných k zajištění 
intenzifikace zemědělské výroby v okrese 

  

5.  Rozbor stížností a dopisů pracujících došlých na OV KSČ za rok 1984   
6.  Kontrola usnesení okresní konference KSČ v souvislosti s dalším zajištěním 

metalurgické výroby v k. p. Sigma Ústí nad Labem 
  

7.  Zhodnocení členských schůzí a informace o politické situaci v okrese                
za měsíc prosinec 1984 

  

8.  Zpráva o stavu vyřizování připomínek a námětů z členských schůzí 
základních organizací KSČ v okrese za rok 1984  

  

9.  Politicko-organizační zabezpečení IX. okresní všeodborové konference                
v Ústí nad Labem včetně kádrových návrhů 

  

10.  Kádrové otázky 
a) návrh na zapsání K. Buldrové do „Knihy cti” OV KSČ Ústí nad 

Labem 
b) návrh na zařazení ing. J. Šedy, vedoucího oddělení pro technický 

rozvoj Státního statku Ústí nad Labem, do kádrových rezerv            
OV KSČ na vedoucí funkci včetně stáže na OV KSČ 

c) návrh na zařazení ing. A. Zlámala, vedoucího závodu Malečov 
Státního statku do kádrových rezerv OV KSČ včetně stáže                         
na OV KSČ 

d) návrh na ing. E. Brzoňovou do kádrových rezerv OV KSČ 
e) návrh na zařazení M. Pilnaje do kádrových rezerv na vedoucí 

funkci v n. p. Severočeské energetické závody Ústí nad Labem 
f) návrh na zařazení O. Faltejskové do kádrových rezerv na Okresní 

finanční správě 
g) návrh na zařazení Lukešové do kádrových rezerv na vedoucí 

funkci v n. p. Chemopharma 
h) návrh na zařazení M. Protivy do kádrových rezerv na vedoucí 

funkci ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu 
i) změna ve funkci předsedy místního výboru KSČ Povrly 
j) návrh na uvolnění J. Ježka z funkce předsedy základní organizace 

KSČ při Odborovém domu kultury pracujících a vyřazení 
z kádrových rezerv OV KSČ; návrh M. Triebové předsedkyní 
základní organizace KSČ při Odborovém domu kultury pracujících 

k) návrh na uvolnění M. Škraňky z funkce předsedy základní 
organizace KSČ Svazarmu; návrh na J. Mikšovského do této 
funkce  

l) návrh na potvrzení V. Kuliče do funkce vedoucího závodu Rozvod 
tepla Ústí nad Labem  
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m) návrh na schválení J. Štěpánka do funkce statutárního zástupce 
ředitele k. p. Severočeské plynárny Ústí nad Labem 

n) návrhy posluchačů stranického kursu v Krajské politické škole 
o) návrh na udělení státního vyznamenání „Za vynikající práci“                  

L. Hanzlíkovi 
p) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“ 

kolektivu provozu TC 2 závodu 5. květen Chabařovice 
q) návrh na vyloučení z řad členů KSČ, návrh na zrušení členství 
r) ústní informace 

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 30. 1. 1985 1985 A 234 

1.  Návrh podkladových materiálů pro jednání pléna OV KSČ dne 20. 2. 1985   
2.  Kontrolní zpráva o současném stavu a vývoji aparátu OV KSČ a jeho 

kvalifikační úrovni a současný stav kádrových rezerv pro aparát 
  

3.  Kontrolní zpráva o stavu zajištěnosti státního plánu v podnicích a závodech 
okresu na rok 1985 

  

4.  Hodnocení kursů v Okresní politické škole OV KSČ za 2. pololetí 1984   
5.  Zpráva o plnění „Metodických pokynů k revizi finančních a účetních 

operací“ na úrovni stranického hospodaření OV KSČ Ústí nad Labem 
  

6.  Zpráva o výsledcích inventarizace finančních prostředků a majetku                        
OV KSČ k 31. 12. 1984 

  

7.  Zpráva o dosažené úrovni a perspektivách zdravotnictví okresu                            
Ústí nad Labem z hlediska rozpracování úkolů XVI. sjezdu KSČ včetně 
stanoviska oddělení stranické práce v průmyslu OV KSČ 

  

8.  Politicko-organizační zabezpečení materiální pomoci etiopskému lidu   
9.  Politicko-organizační zabezpečení dopisu ÚV KSČ z 10. 12. 1984 k přiznání 

osobního důchodu starodůchodcům – zasloužilým a dlouholetým 
funkcionářům strany, společenských organizací a národních výborů 

  

10.  Kádrové otázky 
a) návrh tématického plánu okresních novin Sever na rok 1985 
b) návrh na vyřazení Schoře, Zimy, Gabaje a Čmolíka z kádrových 

rezerv pro aparát OV KSČ 
c) změna ve funkci ředitele závodu Pozemních staveb generálního 

ředitelství 
d) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ Oděvy 
e) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ Ústavu pro 

filosofii a sociologii v Ústí nad Labem 
f) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ Střední 

průmyslové školy strojní a elektrotechnické 
g) návrh na uvolnění M. Procházky z funkce předsedy 2. základní 

organizace KSČ při Pedagogické fakultě a návrh na Č. Celera               
do této funkce 

h) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ závodu Sklo- 
union OBAS 

i) návrh na schválení P. Horáka do funkce obchodního náměstka            
a statutárního zástupce ředitele Mototechny v Ústí nad Labem  

j) návrh na zrušení základní organizace KSČ Státního statku ve 
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Slavošově; návrh na ustavení dílčích organizací KSČ na 
provozech Chuderov, Libouchec a Velké Chvojno; návrh na 
předsedu a složení výboru 

k) návrh na ustavení dílčích organizací KSČ na závodě Státního 
statku pro chov prasat a drůbeže; návrh na předsedy dílčích 
organizací ve Velkém Chvojně a Stadicích k 1. 2. 1985 

l) návrh na rozdělení základní organizace KSČ při MěNV na dvě 
samostatné základní organizace – MěNV a kulturních zařízení 
města k 1. 2. 1985; návrh do funkce předsedů základních 
organizací 

m) návrh na posluchače stranického kursu v Krajské politické škole 
n) návrh na propůjčení československého vyznamenání - medaile 

„Za obětavou práci pro socialismus“ J. Bejčkovi 
o) návrh na schválení služební cesty do ciziny 
p) návrh na výjezd Bendova komorního orchestru Domu kultury 

ROH do NSR 2. – 9. 6. 1985 
q) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
r) návrhy na vyloučení z řad členů KSČ, na zrušení členství,                         

na vyškrtnutí kandidátů 
s) návrh komplexního hodnocení Tejmera, tajemníka Okresní 

odborové rady Ústí nad Labem; návrh do funkce předsedy 
Okresní odborové rady – A. Weber 

t) návrhy k slavnostnímu přijetí nejlepších žen - funkcionářek 
okresu u prezidenta ČSSR, předsedy vlády ČSSR, předsedy ČSR, 
předsedy KNV Ústí nad Labem při příležitosti Mezinárodního dne 
žen  

u) ústní informace  
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 13. 2. 1985 1985 A 234 
1.  Komplexní zabezpečení plánu na rok 1985 včetně zhodnocení stavu 

přípravy plánu na 8. pětiletku v Severočeských konzervárnách a 
drožďárnách, v Severočeském průmyslu mlékárenském, Severočeských 
pekárnách a cukrárnách, Severočeských pivovarech a žádosti o udělení 
výjimek ve čtvrtletních rozpisech plánů na rok 1985 

  

2.  Rozbor a stav vyřizování stížností, dopisů, námětů a připomínek pracujících 
došlých na národní výbory, Okresní odborovou radu,Okresní soud, 
prokuraturu a Okresní správu SNB za rok 1984 

  

3.  Realizace plánu rozvoje zón Tisá – Libouchec a Povrly – Velké Březno   
4.  Zhodnocení schůzové činnosti základních organizací KSČ a informace                     

o politické situaci v okrese Ústí nad Labem za leden 1985 
  

5.  Politicko-organizační zabezpečení slavnostního přijetí nejlepších žen – 
funkcionářek okresu předsedou ONV při příležitosti Mezinárodního dne žen 

  

6.  Žádosti podniků a závodů o udělení výjimky ve čtvrtletních rozpisech plánů 
na rok 1985 

  

7.  Zpráva o výsledku kontrol a revizí výpočtu a placení členských příspěvků             
a jejich evidence ve vybraných základních organizacích KSČ v okrese za rok 
1984 
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8.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení 12. zasedání OV KSČ                  
v Ústí nad Labem v dubnu 1985 k výsledkům plnění volebního programu 
Národní fronty v okrese 

  

9.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení 11. zasedání OV KSČ 14. 3. 
1985; návrh politicko-organizačního zabezpečení seminářů, rozpracování 
závěrů 11. zasedání 

  

10.  Kádrové otázky 
a) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ v podniku 

Restaurace Ústí nad Labem 
b) návrh na povolení žádosti Doc. MUDr. M. Hrbka, CSc. k získání 

hodnosti doktora lékařských věd 
c) návrh posluchačů do stranického kursu Krajské politické školy 
d) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
e) návrhy na vyloučení z řad členů KSČ a na zrušení členství v KSČ 
f) ústní informace 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 27. 2. 1985 1985 A 235 
1.  Rozbor hospodaření okresní organizace KSČ za rok 1984; návrh rozpočtů 

základní organizace, celozávodního výboru a místního výboru KSČ na rok 
1985 včetně rozpočtu fondu kulturních a sociálních potřeb; stanovisko 
okresní kontrolní a revizní komise 

  

2.  Podkladové materiály pro jednání OV KSČ na 14. 3. 1985   
3.  Zpráva o investičním a projektovém zabezpečení programu komplexní 

bytové výstavby v okrese na léta 1986 – 1990 
  

4.  Žádosti závodů o udělení výjimky ve čtvrtletních a pololetním rozpisu plánu 
na rok 1985 dle usnesení okresní konference v roce 1983 

  

5.  Žádost o výjimku z rozpisu plánu na 1. čtvrtletí a 1. pololetí 1985                            
u hospodářských organizací řízených ONV 

  

6.  Kontrolní zpráva o plnění unesení předsednictva OV KSČ, návrh na vyjmutí 
z evidence; období od 6. 6. do 21. 11. 1984 

  

7.  Informativní zpráva o odběru a využití stranického tisku v okrese                        
Ústí nad Labem a výsledky socialistické soutěže v odběru stranického tisku 
za rok 1984 

  

8.  Kontrolní zpráva o plnění státního plánu v podnicích a závodech ústředně 
řízeného průmyslu a zemědělství okresu Ústí nad Labem za rok 1984 

  

9.  Návrh zabezpečení obsahové přípravy okresní konference KSČ v návaznosti 
na obsahovou přípravu XVII. sjezdu a krajské konference KSČ 

  

10.  Kádrové otázky 
a) návrh na povolení vykonání rigorózní zkoušky F. Anýžovi, řediteli 

Domu politické výchovy OV KSČ Ústí nad Labem 
b) doplnění lektorských skupin a uvolnění z lektorské činnosti 

Domu politické výchovy OV KSČ 
c) návrh na schválení J. Libánského do funkce ředitele závodu               

KOH – I – NOR Tisá 
d) návrh do funkce hlavního kontrolora Krajského ústavu 

národního zdraví Ústí nad Labem – M. Strejček 
e) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“  
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u příležitosti 40. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou 
f) návrh na vyřazení ing. V. Sedlmajera, J. Hrubína,                                      

J. Svejkovského, V. Zdeňka, Z. Smetany z kádrových rezerv pro 
aparát OV KSČ 

g) návrh na uvolnění z funkce členů disciplinárního aktivu OV KSČ 
v Ústí nad Labem 

h) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ při České 
státní pojišťovně, pobočce Ústí nad Labem 

i) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ č. 8 
Palivového kombinátu Antonína Zápotockého  

j) návrh na změnu stávající struktury stranických organizací                    
v n. p. Spolek pro chemickou a hutní výrobu – zrušení základní 
organizace č. 14 a vytvoření nových základních organizací pod 
čísly 14, 18, 19 

k) návrhy posluchačů stranických kursů 
l) návrhy na schválení cest do zahraničí 
m) návrhy na přihlášky za kandidáty a členy 
n) návrh na vyloučení z řad členů, na zrušení členství, na vyškrtnutí 

z řad kandidátů 
o) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ na posluchače 

kursu Krajské politické školy  
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 13. 3. 1985 1985 A 235 
1.  Zpráva o realizaci plnění usnesení ÚV KSČ k dalšímu zkvalitňování členské 

základny v okrese 
  

2.  Zpráva o dosažené úrovni a perspektivách zdravotnictví okresu                           
Ústí nad Labem z hlediska rozpracování úkolů XVI. sjezdu KSČ 

  

3.  Zpráva o koncepci řešení přednádražního prostoru hlavního nádraží                           
a výpravní budovy a o stavu zabezpečení výstavby provozně-dispečerské 
budovy ČSD na Střekově 

  

4.  Kontrolní zpráva o přípravě investic zabezpečujících zásobování krajského 
města pitnou vodou v období 8. a 9. pětiletky a o podmiňujících investicích 
komplexní bytové výstavby 

  

5.  Návrh investičních programů, včetně dislokací, časového postupu přípravy 
a realizace akcí – Revoluční, Pařížská, Fučíkova II  

  

6.  Zhodnocení schůzové činnosti základních organizací KSČ a informace                                
o politické situaci v okrese za měsíc únor 1985 

  

7.  Návrhy na uchazeče o studium vysokých škol pedagogického                                   
a novinářského směru – 1. část 

  

8.  Organizační a kádrové přípravy okresní konference Svazu československo- 
sovětského přátelství v Ústí nad Labem 

  

9.  Kádrové návrhy 
a) návrh na ing. J. Nového do funkce vedoucího tajemníka Krajské 

rady Československé vědecko-technické společnosti v kraji 
b) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
c) návrh na vyloučení z řad členů KSČ, zrušení členství, na vyškrtnutí 

z řad kandidátů KSČ 
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d) návrh na posluchače stranického kursu Krajské politické školy  
e) návrh na udělení pamětních medailí ke 40. výročí osvobození 

ČSSR Sovětskou armádou 
f) návrh na přiznání osobního důchodu zasloužilým funkcionářům - 

starodůchodcům 
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 27. 3. 1985 1985 A 236 
1.  Návrh zprávy pro plenární zasedání OV KSČ k dosavadním výsledkům 

naplňování volebních programů Národní fronty v okrese  
  

2.  Kontrolní zpráva o stavu nácviku a organizačním zajištění okrskových                 
a okresní spartakiády 

  

3.  Zpráva o plnění úkolů v kulturně-výchovné činnosti za rok 1984 a hlavní 
úkoly na rok 1985 

  

4.  Delegování členů předsednictva a tajemníků OV KSČ do jednání stranických 
organizací v okrese na měsíc duben 1985 

  

5.  Návrhy na uchazeče ze středních škol o studium na vysokých školách 
pedagogického a uměleckého směru – 2. část 

  

6.  Návrh ideového pojetí a politicko-organizační zabezpečení hlavních akcí             
3. etapy oslav 40. výročí vyvrcholení národně osvobozeneckého boje 
československého lidu a osvobození Sovětskou armádou v okrese 

  

7.  Kádrové otázky 
a) návrh na udělení pamětních medailí ke 40. výročí osvobození 
b) návrh na přeřazení V. Zalabáka do funkce řidiče na KV KSČ; návrh 

na J. Hamalu do funkce řidiče OV KSČ 
c) návrh na ukončení stáže ing. V. Peřicha na OV KSČ 
d) návrh na zařazení ing. Z. Raise do kádrových rezerv pro 

hospodářskou funkci v nomenklatuře OV KSČ 
e) návrh na uvolnění J. Hlouška z funkce místopředsedy ONV                  

Ústí nad Labem 
f) návrh na schválení ing. J. Kotka do funkce místopředsedy ONV 

Ústí nad Labem 
g) návrh na uvolnění J. Šulce z funkce místopředsedy ONV                          

Ústí nad Labem 
h) návrh na doporučení do funkce poslance ONV, člena rady ONV                          

a místopředsedy ONV ing. P. Chrudimského 
i)  návrh na zařazení A. Kleinové do kádrových rezerv 

v nomenklatuře OV KSČ 
j) změna ve funkci vedoucího útvaru kádrové a personální práce             

v ČSAD Ústí nad Labem  
k) změna ve funkci vedoucího kádrového a personálního útvaru 

v Agrozetu Chabařovice 
l) žádost Spolku pro chemickou a hutní výrobu o udělení výjimky 

rozpisu plánu na rok 1985 dle usnesení okresní konference 
m) zhodnocení přínosu jednotlivých základních organizací KSČ při 

provádění výběru členských příspěvků s využitím mzdové agendy 
n) návrh na posluchače stranického kursu v Krajské politické škole 
o) návrh na zahájení externí aspirantury RNDr. M. Šaška z odboru 
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plánování KNV na geografickém ústavu Akademie věd v Brně 
p) návrh na povolení externí vědecké aspirantury                                         

ing. E. Zárybnickému 
q) návrh na zahájení vědecké aspirantury v roce 1985                                  

ing. Babickému 
r) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ při Okresním 

ústavu národního zdraví 
s) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ při 

Technoplynu Ústí nad Labem 
t) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ v závodě 

Oděvy Ústí nad Labem  
u) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ při podniku 

Restaurace Ústí nad Labem 
v) návrhy na udělení čestného titulu „Zasloužilý lékař“ a „Zasloužilý 

zdravotnický pracovník“ 
w) návrhy na vyslání na studijní pobyty do Anglie ing. F. Madrona, 

CSc. a ing. O. Söhnela 
x) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
y) návrh na vyloučení z řad členů KSČ, na zrušení členství,                         

na vyškrtnutí z řad kandidátů  
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 10. 4. 1985 1985 A 236 
1.  Podkladové materiály pro jednání OV KSČ dne 23. 4. 1985   
2.  Rozbor změn půdního fondu za rok 1984, výkon státní správy na úseku 

zemědělského půdního fondu a plnění úkolů z rozpracovaných opatření  
k 4. zasedání ÚV KSČ 

  

3.  Výsledky centrálně řízeného průmyslu za 1. čtvrtletí 1985   
4.  Výsledky v naplňování usnesení okresní konference KSČ z roku 1983 

v oblasti přípravy členů SSM pro vstup do KSČ a v uplatňování ručitelství 
SSM u kandidátů KSČ se zaměřením na rozhodující organizace SSM 

  

5.  Zhodnocení schůzové činnosti základních organizací KSČ a informace                    
o politické situaci v okrese za měsíc březen 1985 

  

6.  Politicko-organizační zabezpečení slavnostního rozšířeného zasedání                 
OV KSČ, ONV a OV Národní fronty ke 40. výročí osvobození ČSSR Sovětskou 
armádou 

  

7.  Kádrové návrhy 
a) návrh na proplácení věrnostní stabilizační odměny pracovníkům 

OV KSČ Ústí nad Labem 
b) návrh na schválení nových příslušníků Lidových milicí 
c) návrh na uvolnění J. Bilského z funkce náměstka ředitele Státního 

statku Ústí nad Labem 
d) návrh na tajemníka OV Českého mysliveckého svazu –                    

J. Gregor 
e) návrhy posluchačů stranických kursů 
f) návrh na udělení „Čestného uznání ÚV KSČ” C. Šrekovi 
g) návrh na udělení „Krajské ceny za tvůrčí činnost a vynikající práci 

pro společnost a kraj“ 
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h) návrhy na cesty do zahraničí 
i)  projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
j) návrhy na vyloučení z řad kandidátů KSČ, na zrušení členství 
k) návrhy na udělení pamětních medailí ke 40. výročí osvobození 

ČSSR  
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 24. 4. 1985 1985 A 236 
1.  Zhodnocení přípravy a průběhu výročních členských schůzí odborových 

úseků, konferencí ROH a IX. všeodborové konference, rozpracování závěrů 
všeodborové konference do konkrétních podmínek závodů, podniků                 
a institucí okresu 

  

2.  Společný postup podniku a závodu Sklo union, závod OBAS Ústí nad Labem 
při zabezpečování státního plánu roku 1985, včetně technického 
zabezpečení chodu závodu v 8. pětiletce včetně stanoviska oddělení 
průmyslu OV KSČ 

  

3.  Kontrolní zpráva o naplňování usnesení okresní konference KSČ z roku 1983 
místního výboru KSČ Neštěmice 

  

4.  Přehled o stavu vývoje kriminality v okrese v roce 1984   
5.  Státobezpečnostní situace po linii pravice – vývoj kriminality v okrese (tajné 

– chybí) 
  

6.  Delegování členů předsednictva a tajemníků OV KSČ do jednání stranických 
organizací v okrese na měsíc květen 1985 

  

7.  Návrhy na uchazeče z praxe o studium na vysokých školách pedagogického 
směru – 3. část 

  

8.  Kádrové otázky 
a) návrh na nasazení příslušníků Lidových milicí pro zajištění 

průběhu oslav 1. máje a 40. výročí vzniku pohotovostního pluku 
národní bezpečnosti 

b) návrh na řešení připomínek vznesených na plenárním zasedání 
OV KSČ dne 14. 3. 1985 

c) návrh na stáž J. Kaliny na OV KSČ 
d) změna ve funkci ředitele závodu Potraviny Ústí  
e) změna vedoucí kádrového a personálního útvaru                                   

v Severočeských uhelných skladech 
f) návrhy na udělení „Rudé standarty rady ONV a předsednictva 

Okresní odborové rady“ a „Štítu 7. pětiletky“ podnikům                             
a závodům za výsledky v roce 1984 

g) návrh udělení „Štítu 7. pětiletky“ jednotlivcům za dosažené 
výsledky v rozvoji politické a pracovní aktivity v roce 1984, při 
plnění závěrů XVI. sjezdu KSČ a okresní konference 

h) návrhy na schválení cest do zahraničí 
i) návrhy na přihlášky za kandidáty 
j) návrh na zrušení členství v KSČ 
k) návrh na schválení J. Šulce do funkce ředitele pobočky České 

státní pojišťovny Ústí nad Labem 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 15. 5. 1985 1985 A 237 
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1.  Zhodnocení současného stavu, potřeb a předpokladů lesního hospodářství 
na území okresu Ústí nad Labem do roku 1990 

  

2.  Kontrolní zpráva o zabezpečení výstavby n. p. Strojní traktorová stanice 
Chabařovice, včetně zaměření činnosti v roce 1985 a výhledu                                  
na 8. pětiletku v návaznosti na potřeby zemědělské prvovýroby v okrese 

  

3.  Zpráva o plnění plánu v podnicích a závodech ústředně řízeného průmyslu 
okresu za 1. čtvrtletí  

  

4.  Společný postup n. p. Metaz a závodu Metaz Trmice při zabezpečení 
státního plánu roku 1985  

  

5.  Zhodnocení schůzové činnosti základních organizací KSČ a informace                   
o politické situaci v okrese za měsíc duben 1985 

  

6.  Politicko-organizační zabezpečení slavnostního vyřazení absolventů                      
3. ročníku Večerní university marxismu-leninismu 1985 

  

7.  Složení komisí pro závěrečné zkoušky 3. ročníku Večerní university 
marxismu-leninismu 1982/1985 

  

8.  Kádrové návrhy 
a) návrh do funkce politického pracovníka OV KSČ J. Hájka 
b) návrhy posluchačů stranických kursů 
c) návrh na udělení čestného titulu „Zasloužilý zdravotnický 

pracovník“ E. Tomiškové 
d) návrhy na schválení cest do zahraničí 
e) návrhy na udělení medailí ke 40. výročí osvobození ČSSR – 

dodatky 
f) návrhy na přihlášky za kandidáty a členy 
g) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ ze dne                   

26. 9. 1984 L. Tejmera, tajemníka Okresní odborové rady 
h) návrh na vyslání delegace OV KSČ na „Dny družby“ do města 

Vladimir v SSSR 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 22. 5. 1985 1985 A 237 
1.  Řešení otázek havarijního stavu v Teplárně Trmice, zabezpečenosti 

spolehlivých dodávek tepla pro krajské město Ústí nad Labem a s tím 
související problémy zabezpečenosti pracovních sil a jejich stabilizace 
včetně stanoviska průmyslového oddělení OV KSČ 

  

2.  Zpráva o plnění usnesení velitelského sboru Československé lidové armády 
a plnění náboru do vojenských škol 

  

3.  Změny v síti obchodu a služeb ve vazbě na uvedení do provozu nových 
objektů občanské vybavenosti na Fučíkově třídě a na Mírovém náměstí 

  

4.  Delegování členů předsednictva a tajemníků OV KSČ do jednání stranických 
organizací v okrese na měsíc červen 1985 

  

5.  Návrh na řešení připomínek vznesených na plenárním zasedání OV KSČ dne 
24. 4. 1985 

  

6.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení oslav 41. výročí Slovenského 
národního povstání v Ústí nad Labem 

  

7.  Hodnocení oslav 1. máje a oslav 40. výročí osvobození   
8.  Kádrové otázky 

a) změna ve funkci vedoucího kádrového a personálního útvaru 
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v závodu Metaz Trmice 
b) návrhy na schválení cest do zahraničí 
c) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
d) návrh na vyloučení z řad členů KSČ 
e) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Řád rudé hvězdy 

práce“ 
f) návrh na udělení pamětní medaile ke 40. výročí osvobození, 

dodatek 
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 5. 6. 1985 1985 A 237 
1.  Zhodnocení přípravy a průběhu výročních členských schůzí odborových 

úseků, konferencí ROH a IX. okresní všeodborové konference, rozpracování 
závěrů všeodborové konference do konkrétních podmínek závodů, podniků 
a institucí v okrese; stanovisko politicko-organizačního oddělení OV KSČ 

  

2.  Návrhy plánů práce ONV a Okresní odborové rady na 2. pololetí 1985   
3.  Návrh plánu kontrolní činnosti výboru lidové kontroly ONV na 2. pololetí 

1985 
  

4.  Politicko-organizační zabezpečení školního roku 1985/1986 škol I. cyklu   
5.  Kontrolní zpráva o plnění závěrů okresní konference KSČ z dubna 1983                 

v n. p. Státní statek Ústí nad Labem 
  

6.  Zhodnocení schůzové činnosti základních organizací KSČ a informace                      
o politické situaci v okrese za měsíc květen 1985 

  

7.  Návrh ideologické konference a „Dne propagandisty”   
8.  Kádrové otázky 

a) návrh na uvolnění z funkce politické pracovnice kádrového 
úseku OV KSČ M. Valové 

b) návrh na uvolnění M. Kapouna z funkce předsedy městského 
výboru KSČ a návrh do funkce tajemníka OV Národní fronty 
v Ústí nad Labem 

c) návrh na uvolnění M. Zemana z funkce tajemníka OV Národní 
fronty včetně návrhu komplexního hodnocení; návrh                              
na předsedu městského výboru KSČ 

d) návrh na zařazení V. Holubové do kursu pro učitele Krajské 
politické školy, marxismu – leninismu, lektory Domu politické 
výchovy 

e) návrh na přijetí E. Kubálkové do funkce administrativní 
pracovnice OV KSČ 

f) návrh na uvolnění J. Krčila z funkce uvolněného předsedy 
celozávodního výboru KSČ Státního statku 

g) návrh na doporučení F. Milce do funkce předsedy celozávodního 
výboru KSČ Státního statku Ústí nad Labem 

h) návrh na zařazení MUDr. K. Slámy do vědecké výchovy formou 
externí aspirantury 

i) návrh na zařazení MUDr. D. Jílka do vědecké výchovy formou 
externí aspirantury 

j) návrh – žádost Doc. MUDr. O. Trefného o schválení vědecké 
aspirantury 
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k) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“             
u příležitosti 40. výročí československé kinematografie – 
Náprstková 

l) návrhy na propůjčení státního vyznamenání - medaile                          
„Za obětavou práci pro socialismus“ za politickou a veřejnou 
práci a činnost u příležitosti životního jubilea ve 4. čtvrtletí 1985 

m) návrhy na schválení služebních cest do ciziny 
n) projednání přihlášek do KSČ a kandidátek 
o) návrh na zrušení členství v KSČ, na vyškrtnutí z řad kandidátů 
p) návrhy na udělení pamětních medailí ke 40. výročí osvobození – 

dodatek 
q) ústní informace 

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 19. 6. 1985 1985 A 237 

1.  Návrh plánu práce OV KSČ na 2. pololetí 1985   
2.  Výsledky a účinnost stranického vzdělávání v roce 1984/1985, návrh plánu 

práce Domu politické výchovy na období 1985/1986 
  

3.  Zhodnocení obsahu Zpravodaje OV KSČ za 1. pololetí 1985 a návrh jeho 
obsahového zaměření na 2. pololetí 1985 

  

4.  Realizace závěrů zasedání OV KSČ z 19. 5. 1982 k potravinářskému 
průmyslu v Severočeských pekárnách a cukrárnách a v Severočeských 
konzervárnách a drožďárnách 

  

5.  Stav zajištěnosti přípravy žňových prací vycházející ze zkušeností a analýzy 
průběhu sklizně v roce 1984 

  

6.  Zpráva o výsledku kontroly k Dopisu předsednictva ÚV KSČ k prohlubování 
zásad socialistické zákonnosti, morálky a disciplíny z února 1983 

  

7.  Hodnocení kursů v Okresní politické škole 1984/1985 a návrh programu         
na období 1985/1986 

  

8.  Vyhodnocení nejaktivnějších lektorů Domu politické výchovy a návrh 
odměn pro lektory 

  

9.  Návrh posluchačů do 1. ročníku Večerní university marxismu-leninismu,                   
1. a 2. etapa 

  

10.  Návrh na doplnění lektorských skupin Domu politické výchovy a zařazení 
absolventů 3. ročníku Večerní university marxismu-leninismu                               
do stranického vzdělávání 1985/1986; návrh na uvolnění z lektorské 
činnosti Domu politické výchovy OV KSČ 

  

11.  Delegování členů předsednictva a tajemníků OV KSČ do jednání stranických 
orgánů v okrese na měsíc červenec 1985 

  

12.  Informativní zpráva o stavu využívání výrobního zařízení a technologií 
z dovozu v podmínkách podniků a některých závodů okresu Ústí nad Labem 

  

13.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení 13. zasedání OV KSČ   
14.  Kádrové návrhy 

a) návrh na uvolnění T. Veselé z funkce administrativní pracovnice 
OV KSČ, včetně hodnocení 

b) návrh na přijetí P. Kumštové do funkce administrativní 
pracovnice OV KSČ 

c) návrh na vyřazení J. Horákové a Voděrky z kádrových rezerv            
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OV KSČ 
d) návrh na zařazení J. Černé do kádrových rezerv pro aparát              

OV KSČ, včetně stáže 
e) žádost o souhlas k obhajobě doktorské disertační práce              

MUDr. H. Duchkové, CSc.  
f) návrh na udělení vědecko-pedagogického titulu „docent“ MUDr. 

Duchkové a MUDr. J. Richterovi, CSc.  
g) návrhy na schválení cest do zahraničí 
h) návrh na přihlášky za kandidáty a členy  
i) návrh na vyškrtnutí z řad kandidátů 
j) změna ve funkci zástupce náčelníka pro politicko-výchovnou 

práci okresní správy SNB 
k) návrhy na úpravu platů pracovníků OV KSČ 
l) ústní informace  

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 3. 7. 1985 1985 A 237 

1.  Podkladové materiály pro jednání pléna OV KSČ; politicko-organizační 
zabezpečení výročních členských schůzí, „všeplenárních“ schůzí                             
a konferencí v okrese; návrh delegování členů a kandidátů OV KSČ                      
na období příprav a průběhu výročních členských schůzí základních 
organizací KSČ 

  

2.  Kontrolní zpráva o plnění usnesení předsednictva OV KSČ, návrh na vyjmutí 
z evidence za období od 5. 12. 1984 do 15. 5. 1985 

  

3.  Kádrové návrhy 
a) návrh vyhodnocení stáže ing. J. Šedy, člena základní organizace 

KSČ při Státním statku Ústí nad Labem 
b) návrh na zařazení ing. J. Janáka, ing. V. Balacha                                

a ing. K. Udržala na vedoucí hospodářské funkce a stáž                                  
na OV KSČ 

c) návrh na zařazení MUDr. M. Pernicové do kádrových rezerv 
ministerstva zdravotnictví ČSR pro pomoc rozvojovým zemím 

d) návrh na uvolnění J. Netolického z funkce ředitele gymnázia 
včetně hodnocení 

e) návrh na schválení V. Jirkové do funkce ředitelky gymnázia               
v Ústí nad Labem 

f) návrh na uvolnění B. Žižkovského z funkce ředitele Střední 
ekonomické školy v Ústí nad Labem 

g) návrh na schválení E. Voráčové do funkce ředitelky Střední 
ekonomické školy v Ústí nad Labem  

h) změna ve funkci ředitele závodu Potraviny 
i) návrh na čtyřleté studium vysoké školy odborové v Moskvě pro 

I. Sochaniče 
j) návrh na udělení státního vyznamenání „Vzorný učitel“                          

R. Pavlíčkovi 
k) návrhy na schválení soukromých cest do Jugoslavie 
l) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
m) návrh na zrušení členství v KSČ, na vyškrtnutí z řad kandidátů 
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KSČ  
n) návrh na znovuzvolení JUDr. J. Benešové, náměstkyně předsedy 

Okresního soudu v Ústí nad Labem do funkce soudce z povolání 
o) návrh na uvolnění J. Pokštefla z funkce vedoucího útvaru pro 

kádrovou a personální práci v závodě Metaz Trmice 
p) žádost o schválení družební delegace ze Spolku pro chemickou     

a hutní výrobu a jejího výjezdu do vladimirského chemického 
závodu 
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 17. 7. 1985 1985 A 238 
1.  Zpráva o stavu vyřizování připomínek a námětů z členských schůzí 

základních organizací KSČ za 1. pololetí 1985 
  

2.  Kontrolní zpráva okresní kontrolní a revizní komise KSČ o výsledku 
koordinované kontroly k účinnosti práce pověřených členů základní 
organizace KSČ kontrolou hospodaření s finančními 
a jinými prostředky a kontrolou dodržování Směrnice ÚV KSČ o vedení 
stranické evidence a administrativy 

  

3.  Změny v síti obchodu v souvislosti s uvedením do provozu nových objektů 
občanské vybavenosti na Fučíkově třídě a Mírovém náměstí 

  

4.  Zhodnocení schůzové činnosti základních organizací KSČ a informace                    
o politické situaci v okrese za měsíc červen 1985 

  

5.  Informativní zpráva o realizaci závěrů 15. zasedání ÚV KSČ v okrese                    
Ústí nad Labem 

  

6.  Kádrové návrhy 
a) návrh na přiznání osobního důchodu zasloužilým 

starodůchodkyním – funkcionářkám Klepschové a Kaspriové 
b) návrhy posluchačů stranických kursů 
c) návrhy na schválení soukromých a služebních cest do zahraničí 
d) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
e) návrh na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ 
f) návrh na uvolnění ing. V. Škody z funkce předsedy 

celozávodního výboru KSČ v k. p. Severočeské tukové závody  
g) návrh na uvolnění K. Hyhlanové z funkce vedoucí odboru 

kádrové a personální práce v k. p. Severočeské tukové závody 
Ústí nad Labem 

h) návrh na K. Hyhlanovou do funkce uvolněného předsedy 
celozávodního výboru KSČ v k. p. Severočeské tukové závody 

i) návrh na J. Tvrdého do funkce vedoucího odboru kádrové a 
personální práce v k. p. Severočeské tukové závody 

j) návrh B. Hájkové do funkce politické pracovnice OV KSČ  
k) dlouhodobé delegování politických pracovníků OV KSČ a členů 

předního stranického aktivu do základních organizací KSČ na 
celé období příprav a realizace výročních členských schůzí                           
a následných veřejných stranických schůzí 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 31. 7. 1985 1985 A 238 
1.  Rozbor stížností a dopisů pracujících došlých na OV KSČ za 1. pololetí 1985   
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2.  Politicko-organizační zabezpečení okresní konference KSČ v roce 1985   
3.  Současný stav dokončení 2. etapy výstavby pekárny v Krásném Březně                 

a stav příprav 3. etapy 
  

4.  Návrh posluchačů do 1. ročníku Večerní university marxismu-leninismu, 
dodatek 

  

5.  Politicko-organizační zabezpečení k zabezpečení klidu a pořádku 
v srpnových dnech v okrese Ústí nad Labem 

  

6.  Informativní zpráva o realizaci závěrů 15. zasedání ÚV KSČ v okrese   
7.  Kádrové návrhy 

a) revokace usnesení předsednictva OV KSČ ze dne 17. 7. 1985 
b) návrh na zařazení MUDr. J. Lapky do kádrových rezerv 

ministerstva zdravotnictví ČSR pro pomoc rozvojovým zemím 
c) návrh na uvolnění V. Čápa z funkce tajemníka pro církevní 

záležitosti včetně hodnocení 
d) návrh na Z. Šenkýře do funkce tajemníka pro církevní záležitosti 

ONV v Ústí nad Labem 
e) žádost o souhlas k obhajobě kandidátské disertační práce MUDr. 

P. Opletalovi 
f) návrhy posluchačů stranických kursů Krajské politické školy 
g) návrhy na státní vyznamenání 
h) návrhy na schválení soukromé a služební zahraniční cesty do 

Jugoslávie 
i) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
j) návrh na zrušení členství 
k) návrhy na propůjčení státního vyznamenání „Hrdina socialistické 

práce“ 
l) návrh na vydání přihlášky za kandidáta KSČ 
m) informativní zpráva o průběhu sklizňových prací na Státním 

statku Ústí nad Labem  
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 14. 8. 1985 1985 A 238 
1.  Zpráva o výsledcích ve zkvalitňování členské základny a disciplinární činnost 

v základních organizacích KSČ za 1. pololetí 1985 
  

2.  Zpráva o vyřizování stížností, připomínek a námětů pracujících došlých               
na okresní soud, okresní prokuraturu, Okresní odborovou radu, výbor 
lidové kontroly ONV a okresní správu SNB za 1. pololetí 1985 

  

3.  Kontrolní zpráva o výsledcích centrálně řízeného průmyslu okresu                       
za 1. pololetí 1985 

  

4.  Hodnocení uplynulého školního roku a zabezpečení roku 1985/1986                   
na středních školách okresu 

  

5.  Kontrolní zpráva o naplňování usnesení okresní konference KSČ z roku 1983 
městským výborem Neštěmice 

  

6.  Informativní zpráva o činnosti jednotek a štábu Lidových milicí okresu               
v 1. pololetí 1985 

  

7.  Zhodnocení schůzové činnosti základních organizací KSČ a informace                      
o politické situaci v okrese za měsíc červenec 1985 

  

8.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení 14. zasedání OV KSČ                      
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v říjnu 1985 
9.  Plán vnitrostranických informací OV KSČ na 2. pololetí 1985 

 
  

10.  Zhodnocení ideově-politického působení ke 40. výročí vyvrcholení národně 
osvobozeneckého boje lidu a osvobození Sovětskou armádou v okrese 

  

11.  Kádrové návrhy 
a) návrh na rozdělení základní organizace KSČ při Krajském výboru 

Českého svazu tělesné výchovy Ústí nad Labem 
b) návrhy posluchačů stranického kursu v Krajské politické škole 
c) návrh na udělení čestného titulu „Vzorný učitel“ J. Bechynské 
d) návrhy na schválení služebních cest do ciziny 
e) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
f) návrh na udělení „Řádu republiky“ kolektivu k. p. Palivový 

kombinát Antonína Zápotockého 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 28. 8. 1985 1985 A 239 
1.  Rozbor hospodaření okresní organizace KSČ za 1. pololetí 1985; stanovisko 

okresní kontrolní a revizní komise KSČ 
  

2.  Zhodnocení zástupců OV KSČ pro základní organizace KSČ a jejich doplnění 
v souvislosti s přípravou výročních členských schůzí 

  

3.  Politicko-organizační zabezpečení voleb do zastupitelských sborů, včetně 
harmonogramu přípravy voleb 

  

4.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení bezporuchového zimního 
období 1985/1986 

  

5.  Kádrové návrhy 
a) návrh na uvolnění V. Kunstové z funkce politické pracovnice         

OV KSČ, včetně hodnocení 
b) návrh na uvolnění J. Šmejcové z funkce politické pracovnice            

OV KSČ včetně hodnocení 
c) návrh přeřazení D. Mošničkové z funkce politické pracovnice 

městského výboru KSČ na úsek členské evidence OV KSČ 
d) návrh na schválení V. Hrubcové do funkce ředitelky 5. ZŠ v 

Moskevské ulici  
e) návrh na schválení V. Marka do funkce ředitele ZŠ v Libouchci 
f) návrh na T. Lehkého do funkce podnikového ředitele                             

n. p. Severografie Ústí nad Labem 
g) návrhy na vyznamenání a medaile 
h) návrhy posluchačů stranických kursů Krajské politické školy 
i) návrh na udělení „Národní ceny České socialistické republiky“ 

smíšenému sboru Pedagogické fakulty a KV SSM a pěveckému 
sboru „Koťata“ 3. mateřské školy a kulturního střediska 
v Chlumci 

j) návrh na schválení soukromé zahraniční cesty J. Hartmana 
z ČSAD do NSR 

k) návrh na změnu stávající struktury stranické organizace 
Krajského ústavu národního zdraví v Ústí nad Labem, rozdělení 
základní organizace KSČ Krajského ústavu národního zdraví na 
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dvě - Krajského ústavu národního zdraví a krajské nemocnice 
 
 

l) návrh na zrušení základní organizace KSČ č. 1, 3, 4, 5, 5, 6 
v Kovohutích Povrly a ustanovení základní organizace KSČ č. 1, 3, 
4 

m) návrh na zrušení členství v KSČ 
n) změna ve funkci tajemníka pro ideově-výchovnou práci                          

a v aparátu OV SSM 
o) návrhy na státní vyznamenání za politickou a veřejnou činnost 

v okrese na rok 1986 
p) návrh kádrového projektu stranických orgánů OV KSČ, okresní 

kontrolní a revizní komise, městského výboru, celozávodního 
výboru a základní organizace KSČ pro výroční členské schůze           
a stranické konference  

q) návrh na uvolnění M. Konopáskové z funkce sekretářky 
vedoucího tajemníka OV KSČ včetně komplexního hodnocení  

r) ústní zprávy 
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 11. 9. 1985 1985 A 239 
1.  Stav zabezpečení kádrové přípravy výročních členských schůzí v základních 

organizacích KSČ a okresní stranické konference 
  

2.  Návrh dalšího rozvoje k. p. Tesla Holešovice, závod Ústí nad Labem 
v období 1985 – 1995 

  

3.  Kontrola plnění usnesení ze zasedání OV KSČ ze dne 2. 11. 1983 k vědecko- 
technickému rozvoji v k. p. Sigma Ústí nad Labem 

  

4.  Zhodnocení schůzové činnosti a informace o politické situaci v měsíci srpnu 
1985 

  

5.  Politicko-organizační zabezpečení oslav 68. výročí „VŘSR“ a Měsíce 
československo-sovětského přátelství v Ústí nad Labem 

  

6.  Zhodnocení zajištění a průběhu okresní a okrskových spartakiád včetně 
účasti cvičenců okresu na spartakiádě v Praze 

  

7.  Kádrové návrhy 
a) návrh na složení komisí pro provedení pohovorů k hodnocení 

poslanců ONV za volební období 1984 – 1985 
b) návrh na schválení M. Pitlíka do funkce vedoucího kádrového                                   

a personálního útvaru v Oděvech  
c) návrh na zařazení posluchačů kursů Krajské politické školy 
d) návrh na udělení pamětní medaile ke 40. výročí osvobození 
e) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
f) návrh na zrušení členství v KSČ, na vyškrtnutí z řad kandidátů 

KSČ 
g) politicko-organizační zabezpečení 41. výročí Karpatsko – 

dukelské operace a Dne Československé lidové armády v okrese 
h) Zpravodaj 4/1985 
i) ústní informace 
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 25. 9. 1985 1985 A 239 
1.  Zpráva o stavu zabezpečení topné sezóny 1985/1986 v závodě Teplárna 

Trmice a průběžná kontrola plnění úkolů uložených předsednictvem OV 
KSČ z 22. 5. 1985 

  

2.  Stav v zabezpečení kádrové přípravy výročních členských schůzí základních 
organizací KSČ – návrhy na složení výborů a na předsedy základních 
organizací KSČ 

  

3.  Kontrola plnění dokumentu rozvoje krajského města   
4.  Zhodnocení úrovně masově-politické práce, forem a metod působení 

středisek odborářské výchovy na závodech a politicko-ideové úrovně 
lektorského sboru Okresní odborové rady včetně stanoviska politicko- 
organizačního oddělení OV KSČ 

  

5.  Kontrolní zpráva o průběhu výstavby teplárny Severočeských tukových 
závodů a zabezpečení topné sezóny 1985/1986 

  

6.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení OV KSČ – současný stav a úkoly 
v zabezpečování školské politiky strany na školách I. a II. cyklu                              
v Ústí nad Labem 

  

7.  Kádrové návrhy 
a) návrhy posluchačů stranických kursů 
b) návrh na udělení souhlasu A. Kyslíkové k zahájení externí 

aspirantury v oboru společenských věd  
c) návrhy přihlášek členů a kandidátů KSČ 
d) návrh politicko-organizačního zabezpečení závěrů předsednictva 

ÚV KSČ ze dne 4. 9. 1985 v podmínkách okresu 
e) návrh volebního programu Národní fronty okresu na volební 

období 1986 – 1990 
f) ústní zprávy 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 9. 10. 1985 1985 A 240 
1.  Stav v zabezpečení kádrové přípravy výročních členských schůzí základních 

organizací KSČ – návrhy na složení výborů a předsedy základních organizací 
KSČ 

  

2.  Dosavadní výsledky v přípravě výročních členských schůzí   
3.  Výsledky uplatňování usnesení předsednictva OV KSČ, návrh na vyjmutí 

z evidence a splněných úkolů 
  

4.  Kontrolní zpráva o plnění plenárního zasedání OV KSČ ze dne 24. 3. 1982     
ke kádrové a personální práci v k. p. Sigma závod 01, Ústí nad Labem 

  

5.  Kontrolní zpráva o plnění plenárního zasedání OV KSČ ze dne 24. 3. 1982     
ke kádrové a personální práci v k. p. Palivový kombinát Antonína 
Zápotockého Ústí nad Labem 

  

6.  Kontrolní zpráva o celkovém stavu zabezpečení topné sezóny 1985/1986                     
v okrese 

  

7.  Stanoviska OV KSČ k činnosti výborů a základních organizací KSČ Sklo union, 
Metaz Trmice, Sfinx Ústí nad Labem a Telnice 
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8.  Zhodnocení schůzové činnosti a informace o politické situaci v okrese                      
v měsíci září 1985 
 

  

9.  Odpis základních prostředků, předmětů postupné spotřeby a drobných 
krátkodobých předmětů 

  

10.  Kádrové návrhy 
a) návrhy posluchačů Vysoké školy politické ÚV KSČ a ÚV KSSS                         

od školního roku 1986/1987 
b) návrh na povolení konání rigorózní zkoušky M. Zemanovi, 

předsedovi městského výboru KSČ Ústí na Labem 
c) návrh na povolení konání rigorózní zkoušky M. Dubinčákovi, 

politickému pracovníkovi OV KSČ 
d) návrh na povolení konání rigorózní zkoušky J. Tvrdému, 

vedoucímu odboru kádrové a personální práce Severočeských 
tukových závodů Ústí nad Labem 

e) návrh na zařazení  K. Suka a V. Hrdličky do kádrových rezerv         
OV KSČ na vedoucí hospodářskou funkci v Restauracích Ústí nad 
Labem 

f) návrh na komplexní hodnocení a na uvolnění I. Macháčkové, 
administrativní pracovnice OV KSČ 

g) návrh na komplexní hodnocení a na uvolnění JUDr. I. Kubiše 
z funkce vedoucího odboru pracovních sil ONV Ústí nad Labem 

h) změna ve funkci technického náměstka ředitele k. p. Palivový 
kombinát Antonína Zápotockého Ústí nad Labem 

i) návrhy posluchačů stranických kursů Krajské politické školy 
j) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“                                 

R. Vítovi a V. Smetanovi 
k) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“ 

A. Kuchaříkové u příležitosti oslav květnových dnů 1986 
l) návrhy na udělení čestného titulu „Zasloužilý školský pracovník“ 

Z. a M. Bělíkovi ke Dni učitelů v roce 1986 
m) návrh na udělení čestného titulu „Vzorná učitelka“ ke Dni učitelů 

J. Hudečkové, V. Martínkové a E. Broklové  
n) návrh na výjezd Společenského tanečního klubu Domu kultury 

ROH v Ústí nad Labem do Západního Berlína na Mistrovství 
světa kolektivů 1985 ve dnech 29. 11. – 1. 12. 1985 

o) projednání přihlášek do KSČ a kandidátek 
p) návrh na zrušení členství v KSČ, na vyškrtnutí z řad kandidátů 
q) ústní zprávy  

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 23. 10. 1985 1985 A 240 
1.  Návrh rozpočtu OV KSČ na rok 1986; stanovisko okresní kontrolní a revizní 

komise OV KSČ 
  

2.  Návrh písemné zprávy – vnitrostranická činnost v okresní stranické 
organizaci – pro delegáty okresní konference KSČ 

  

3.  Návrh písemné zprávy – zhodnocení výsledků ekonomiky okresu, státních 
orgánů a společenských organizací Národní fronty – pro delegáty okresní 
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konference  
 
 

4.  Návrhy na složení výborů základních organizací KSČ po výročních členských 
schůzích na volební období 1985 – 1986 (úsek ideologie a politicko- 
organizačního oddělení OV KSČ) 

  

5.  Realizace kádrového programu OV SSM a návrh kádrových rezerv do roku 
1987 

  

6.  Kontrola plnění usnesení zasedání OV KSČ z 2. 11. 1983 k vědecko- 
technickému rozvoji v závodě Metaz Trmice 

  

7.  Stav přípravy výročních členských schůzí základních organizací KSČ 
v působnosti celozávodního výboru KSČ Spolku pro chemickou a hutní 
výrobu, Palivovém kombinátě Antonína Zápotockého, Sigmě, Kovohutích a 
Tonasu 

  

8.  Zhodnocení žňových prací a projednání bilance obilovin na Státním statku 
Ústí nad Labem v roce 1985 

  

9.  Zhodnocení akce „Každý občan 1 q sena“; politicko-organizační 
zabezpečení celookresního aktivu k vyhodnocení akce a patronátních 
smluv, hlavní úkoly a opatření na období 1986 – 1990 

  

10.  Návrh integrace národních výborů k MěNV Ústí nad Labem k 1. 1. 1986   
11.  Vyhodnocení výsledků k výběru žáků do vojenských škol v roce 1984/1985 

a stav pro rok 1985/1986, zpráva o získávání důstojníků v záloze v roce 
1985 

  

12.  Kádrové návrhy 
a) návrhy na schválení nových příslušníků Lidových milicí v okrese 

Ústí nad Labem 
b) úprava plánu n. p. Chemopharma na rok 1985 
c) návrh na zařazení MUDr. V. Verhuna do kádrových rezerv 

Ministerstva zdravotnictví ČSR pro pomoc rozvojovým zemím 
d) návrhy komplexního hodnocení a návrhy do funkcí uvolněných 

předsedů celozávodního výboru KSČ k. p. Palivový kombinát 
Antonína Zápotockého, Spolku pro chemickou a hutní výrobu, 
Severočeských tukových závodů, Státního statku a městského 
výboru KSČ Ústí nad Labem 

e) návrh na uvolnění D. Sedlákové z funkce tajemnice Pedagogické 
fakulty v Ústí nad Labem 

f) změna ve funkci předsedy OV Svazarmu 
g) návrhy posluchačů stranických kursů Krajské politické školy 
h) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za zásluhy                         

o výstavbu“ J. Neckářovi u příležitosti oslav 1. a 9. května 
i) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za zásluhy                        

o výstavbu“ V. Mikešovi 
j) návrh na schválení služební zahraniční cesty do NSR                    

ing. St. Komínovi z k. p. Severočeské tukové závody  
k) návrh na schválení žádosti R. Stýblové o přiznání členství v KSČ 

od 1. 6. 1945 
l) projednání přihlášek kandidátů a členů KSČ 
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m) návrh nové organizace jednotek Lidových milicí v okrese 
n) zhodnocení družebních styků okresu Ústí nad Labem za období 

1984 – 1985 a návrh plánu družebních styků na léta 1986 – 1987 
o) návrh na udělení „Štítu 7. pětiletky” pracovnímu kolektivu, 

kolektivu brigád socialistické práce a jednotlivcům u příležitosti 
40. výročí peněžnictví a 35. výročí založení Státní banky 
československé 

p) návrh politicko-organizačního zabezpečení postupu při 
projednávání integrace 

q) materiál pro informaci členů OV KSČ - nová označení škol                
v Ústí nad Labem 
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 6. 11. 1985 1985 A 241 
1.  Kontrola plnění závěrů zasedání OV KSČ ze dne 14. 3. 1985 při 

zabezpečování výroby objemných krmiv na Státním statku Ústí nad Labem 
  

2.  Informativní zpráva o zahájení a dosavadním průběhu stranického 
vzdělávání v okrese ve vzdělávacím období 1985/1986 

  

3.  Vývoj osídlení cikánských občanů - poznatky, zkušenosti a další úkoly                          
v řešení cikánské otázky 

  

4.  Zhodnocení schůzové činnosti a informace o politické situaci v okrese                 
za měsíc říjen 1985 

  

5.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení systému kontroly obsahu 
úrovně a účinnosti stranického vzdělávání pro studijní období 1985/1986 

  

6.  Informativní zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ za období                                
od 3. 7. do 23. 10. 1985 

  

7.  Kádrové návrhy 
a) návrh na zařazení ing. V. Škody, vedoucího provozu výživa 

Severočeských tukových závodů, k. p. do kádrových rezerv OV 
KSČ na vedoucí funkce v Severočeských tukových závodech 

b) změna ve funkci náměstka a statutárního zástupce ředitele 
Severočeského ředitelství spojů 

c) návrh na zařazení ing. P. Horáka, samostatného pracovníka 
Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem, do externí 
aspirantury 

d) návrhy posluchačů stranických kursů v Krajské politické škole 
e) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za zásluhy                          

o výstavbu“ V. Proškové u příležitosti odchodu do důchodu 
f) projednání přihlášek do KSČ a kandidátek 
g) návrh na zrušení členství 
h) návrh na ustavení pracovní skupiny předsednictva OV KSČ pro 

posouzení úrovně kádrové práce na ONV 
i) podklady pro členy předsednictva OV KSČ, předsedy základních 

organizací KSČ a delegáty OV KSČ k projednání návrhu integrace 
ve stranických orgánech v Neštěmicích, Chabařovicích, Chlumci 

j) ústní zprávy 
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 20. 11. 1985 1985 A 241 
1.  Kádrový program uvolněných funkcionářů, Okresní odborové rady, 

závodních výborů ROH v nomenklatuře KV KSČ a OV KSČ do roku 1991 
  

2.  Stav přípravy a průběhu výročních členských schůzí a celopodnikových 
konferencí KSČ v Strojní traktorové stanici a na Státním statku                              
Ústí nad Labem 

  

3.  Kontrola plnění usnesení ze zasedání OV KSČ ze dne 2. 11. 1983 
k vědeckotechnickému rozvoji v závodě Závody průmyslové automatizace 
Ústí nad Labem 

  

4.  Zpráva o činnosti jednotek a štábu Lidových milicí okresu Ústí nad Labem 
v roce 1985 a návrh hlavních úkolů a opatření na výcvikový rok 1986 

  

5.  Zpráva o provedené inventuře v jednotkách a štábu Lidových milicí okresu 
Ústí nad Labem za rok 1985 

  

6.  Informativní zpráva o stavu připravenosti zásobování okresu v závěru roku 
1985 

  

7.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení 16. zasedání OV KSČ v prosinci 
1985  

  

8.  Kádrové návrhy 
a) kádrová příprava okresní konference Československého svazu 

protifašistických bojovníků 
b) návrh na zhodnocení činnosti celozávodního výboru KSČ 

Severočeských tukových závodů, Státního statku a místního 
výboru Libouchec, Povrly, Velké Březno; návrh na složení 
celozávodního výboru KSČ Severočeských tukových závodů a 
Státního statku a jejich komisí pro kontrolní a revizní činnost; 
návrh na předsedy, složení místního výboru KSČ a komisí pro 
kontrolní a revizní činnost 

c) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ při Svazu 
československo-sovětského přátelství 

d) návrh na ing. M. Vaňáska na předsedu základní organizace KSČ 
při organizaci Výstavba Severočeského kraje 

e) návrh na zařazení MUDr. M. Fejfuši, CSc. , krajského ordináře 
pro kardiologii do vědecké výchovy formou doktorské disertační 
práce na téma „plicní hypertenze“ 

f) návrhy posluchačů stranických kursů Krajské politické školy 
g) návrhy na vyznamenání a medaile 
h) návrhy na přihlášky za kandidáty a členy 
i) návrh na vyloučení z řad členů KSČ, zrušení členství v KSČ 
j) návrh na ing. K. Udržala do funkce výrobního ředitele Strojobalu 

Hradec Králové 
k) zhodnocení činnosti celozávodních výborů KSČ a návrh                          

na neuvolněné předsedy celozávodních výborů KSČ a složení 
celozávodních výborů v působnosti oddělení stranické práce 
v průmyslu OV KSČ 

l) informace o vánočních trzích 
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 4. 12. 1985 1985 A 241 
1.  Návrh zprávy a usnesení pro 16. zasedání OV KSČ konané dne 18. 12. 1985   
2.  Návrh programu, jednacího řádu, čestného a pracovního předsednictva, 

složení komisí okresní konference KSČ 
  

3.  Návrh rámcové osnovy ke zpracování ústní zprávy na okresní konferenci 
KSČ a stanovení způsobu zabezpečení 

  

4.  Zhodnocení Zpravodaje OV KSČ za 2. pololetí; návrh jeho obsahového 
zaměření na 1. pololetí 1986 

  

5.  Zpráva o plnění úkolů na úseku Jednotného systému branné výchovy 
obyvatelstva za rok 1985 

  

6.  Zkušenosti z práce Domu politické výchovy v okrese Ústí nad Labem a další 
úkoly OV KSČ při zkvalitňování činnosti Domu politické výchovy 

  

7.  Návrhy na uchazeče o studium na vysokých školách v zahraničí 
(socialistické státy) 

  

8.  Politicko-organizační zabezpečení oslav 38. výročí „Vítězného února“                      
v Ústí nad Labem 

  

9.  Politicko-organizační zabezpečení 17. zasedání OV KSČ k připravenosti 
okresní konference v roce 1986 

  

10.  Politicko-organizační zabezpečení veřejných stranických schůzí v období 
prosinec 1985 až leden 1986 

  

11.  Informativní zpráva o plnění kádrového programu OV KSČ na léta 1982 – 
1986 

  

12.  Návrh na odpis základních prostředků, předmětů postupné spotřeby                          
a drobných krátkodobých předmětů za rok 1985 

  

13.  Kádrové návrhy 
a) návrh na ukončení činnosti městského výboru KSČ v Neštěmicích 
b) zhodnocení činnosti celozávodních výborů KSČ a návrhy                      

na neuvolněné předsedy celozávodních výborů KSČ a složení 
celozávodních výborů 

c) návrh komplexního hodnocení a návrh na uvolnění obchodního 
náměstka Severočeských tukových závodů ing. M. Kastnera 

d) návrh komplexního hodnocení a návrh na uvolnění výrobního 
náměstka ing. M. Macha a jeho schválení do funkce obchodního 
náměstka Severočeských tukových závodů; návrh na ing. 
Volhejna, CSc. výrobním náměstkem Severočeských tukových 
závodů 

e) návrhy posluchačů stranických kursů v Krajské politické škole 
f) návrhy na propůjčení státních vyznamenání 
g) návrhy na potvrzení přijetí za kandidáty a členy 
h) návrh na přeřazení Sedlmajera z funkce politického pracovníka 

OV KSČ do funkce politického pracovníka KV KSČ 
i) návrhy na udělení pamětních medailí ke 40. výročí osvobození 
j) návrh komise na revizi správnosti odvodů vybraných členských 

příspěvků provedených v základní organizaci KSČ č. 2 Okresní 
správy SNB Ústí nad Labem 
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k) zkušenosti z výsledků z jednání výročních členských schůzí 
základních organizací KSČ a z přípravy „všeplenárních“ schůzí              
a stranických konferencí v okrese 

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 18. 12. 1985 1985 A 242 

1.  Návrh ústní zprávy pro okresní konferenci KSČ v Ústí nad Labem v lednu 
1986 

  

2.  Návrh usnesení okresní konference KSČ v lednu 1986; návrh „Hlavních 
úkolů okresní stranické organizace v sociálně ekonomické oblasti a dalších 
oblastech společenského života okresu Ústí nad Labem do roku 1990“ 

  

3.  Návrh plánu práce OV KSČ na 1. pololetí 1986   
4.  Podkladové materiály pro jednání 16. zasedání OV KSČ – 18. 12. 1985   
5.  Zhodnocení plnění úkolů masově-politické práce v roce 40. výročí 

osvobození v Okresní odborové radě, včetně stanoviska ideologického 
oddělení OV KSČ 

  

6.  Zhodnocení činnosti městského výboru KSČ a návrh na složení  městského 
výboru KSČ a kontrolní a revizní komise 

  

7.  Časový plán k zabezpečení voleb do zastupitelských orgánů   
8.  Návrh na ustavení a složení politické komise OV KSČ   
9.  Zhodnocení schůzové činnosti a informace o politické situaci v okrese            

za měsíc listopad 1985 
  

10.  Politicko-organizační zabezpečení oslav významných výročí v roce 1986             
a jejich rámcové zabezpečení 

  

11.  Zhodnocení tématického plánu okresních novin Sever za rok 1985; návrh 
tématického plánu na 1986 

  

12.  Návrh na svolání stranické skupiny Svazu invalidů   
13.  Kádrové návrhy 

a) návrh na přijetí J. Černé do funkce politické pracovnice OV KSČ; 
zhodnocení stáže 

b) návrh komplexního hodnocení a uvolnění z aparátu OV KSČ                
H. Vejdělkové 

c) vyhodnocení stáže na OV KSČ ing. K. Udržala, výrobního 
náměstka závodu Strojobal Ústí nad Labem  

d) návrh na zařazení ing. J. Musila z Strojní traktorové stanice 
Chabařovice do kádrových rezerv OV KSČ 

e) návrh na rozšíření kádrového pořádku OV KSČ o druhého 
tajemníka Okresní odborové rady L. Chvojku 

f) změna ve funkci předsedy základní organizace ROH v závodě 
Stavby silnic a železnic 

g) návrh komplexního hodnocení ing. L. Tocháčka z funkce 
hlavního kontrolora k. p. Severočeské tukové závody; návrh                  
na schválení do kádrových rezerv OV KSČ na vedoucí funkce           
v k. p. Severočeské tukové závody 

h) návrh komplexního hodnocení a na uvolnění J. Oleárníkové 
z funkce vedoucí redaktorky závodních novin Stavbař 

i) návrh na náměstka ředitele Státního statku Ústí nad Labem – 
ing. O. Duda 

 A 242 
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j) změna ve funkci vedoucího oblastního střediska Chirana, Ústí 
nad Labem 

k) návrh na zařazení posluchače do kursu Krajské politické školy 
pro lektory vědeckého ateismu – B. Dušková 

l) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“ 
ing. Erbenovi, CSc. , předsedovi MěNV Ústí nad Labem 

m) návrhy na přijetí za kandidáty a členy KSČ 
n) návrh na vyloučení z řad členů, na vyškrtnutí z řad kandidátů 

KSČ 
o) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ ze dne                     

4. 12. 1985 a schválení návrhu na předsedu celozávodního 
výboru KSČ Kovohutě Povrly – I. Halusa 

p) stanovisko k návrhu změn ve stanovách KSČ 
q) zpráva z revize správnosti odvodů vybraných členských 

příspěvků provedená v základní organizaci KSČ č. 2 Okresní 
správy SNB 

r) návrh komplexního hodnocení a na uvolnění vedoucího odboru 
dopravy ONV –  E. Majkut 
 

Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 28. 12. 1985 1985 A 242 
1.  Plány práce ONV, OV SSM, Okresní odborové rady, OV Národní fronty                

na 1. pololetí 1986 
  

2.  Návrhy na uctění životních jubileí předválečných členů KSČ, pracovníků 
aparátu strany a nomenklaturních kádrů v roce 1986 

  

3.  Kádrové návrhy 
a) návrh komplexního hodnocení a na uvolnění z funkce vedoucího 

plánovacího odboru ONV Nikla a návrh na F. Růžičku 
b) návrh na propůjčení státního vyznamenání medaile                       

„Za obětavou práci pro socialismus“ S. Niklovi při odchodu                   
do důchodu  

c) návrhy posluchačů stranického kursu Krajské politické školy  
d) návrh na propůjčení státního vyznamenání medaile                            

„Za obětavou práci pro socialismus“ A. Špinkovi při odchodu           
do důchodu 

e) návrh na doporučení přijetí za kandidáta KSČ bývalého člena 
strany V. Hály 

f) návrhy na potvrzení přijetí za kandidáty a členy 
g) návrh na doporučená témata diskuse na okresní konferenci KSČ 

v roce 1986 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 8. 1. 1986 1986 A 242 
1.  Technicko-organizační zabezpečení okresní konference KSČ   
2.  Návrh na nasazení jednotek Lidových milicí v době konání městské, okresní 

a krajské konference KSČ a konference výboru KSČ při provozním oddílu 
ČSD 

  

3.  Politicko-organizační zabezpečení informací z okresní konference                  
v Ústí nad Labem konané 25. 1. – 26. 1. 1986 
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4.  Kádrové návrhy 
a) naplnění projektu předsednictva OV KSČ, okresní kontrolní               

a revizní komise KSČ na volební období 1986 – 1988 
b) návrh kandidátky pro volby soudců z lidu Okresního soudu Ústí 

nad Labem pro volební období 1986 – 1990 
c) návrh na schválení M. Kaucké do funkce administrativní 

pracovnice OV KSČ 
d) návrh na zařazení J. Šindeláře a J. Svatoše do týdenního kursu při 

Vysoké škole politické ÚV KSČ „otázky boje proti ideologii                
a politice současného antikomunismu” 

e) návrh na P. Příhodu do kursu na Vysoké škole politické ÚV KSČ           
v Praze 

f) návrh na hodnocení a uvolnění M. Kašpara z funkce výrobního 
náměstka k. p. Palivový kombinát Antonína Zápotockého; návrh 
hodnocení a uvolnění Sochockého z funkce ředitele závodu                   
5. květen k. p. Palivový kombinát Antonína Zápotockého a návrh 
na Sochockého na výrobního náměstka; návrh na L. Mikeše 
ředitelem koncernového podniku 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 15. 1. 1986 1986 A 243 
1.  Návrhy na hodnocení činnosti komisí masově politické práce, ekonomické 

propagandy, okresní tiskové komise, ideologické a komise regionálních 
dějin OV KSČ v roce 1985; návrhy plánů na 1986 

  

2.  Zhodnocení komise pro práci s mládeží a komise pro členské záležitosti, 
včetně disciplinárního aktivu OV KSČ za rok 1985; návrh plánu práce komisí 
na rok 1986, návrh na doplnění disciplinárního aktivu 

  

3.  Zhodnocení činnosti zemědělské a potravinářské komise OV KSČ za rok 
1985; návrhy plánů práce na rok 1986 

  

4.  Zhodnocení činnosti ekonomické a investiční komise OV KSČ za rok 1985; 
návrhy plánů práce na 1. pololetí 1986 

  

5.  Zpráva o stavu vyřizování připomínek a námětů z členských schůzí 
základních organizací KSČ v okrese za rok 1985 

  

6.  Zhodnocení činnosti ONV, MěNV a jejich poslanců   
7.  Zpráva o plnění usnesení zasedání OV KSČ z 24. 3. 1982 v n. p. Spolek pro 

chemickou a hutní výrobu Ústí nad Labem 
  

8.  Výsledky naplňování usnesení předsednictva OV KSČ, návrh na vyjmutí 
z evidence u splněných úkolů 

  

9.  Zhodnocení schůzové činnosti a informace o politické situaci v okrese              
za měsíc prosinec 1985 

  

10.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení 2. zasedání OV KSČ k úkolům 
okresní stranické organizace při přípravě a průběhu voleb do 
zastupitelských sborů 

  

11.  Kádrové návrhy 
a) návrh na uvolnění M. Kožky z funkce vedoucího odboru školství 

ONV včetně komplexního hodnocení; návrh na uvolnění                     
F. Šabaty z funkce ředitele ZŠ Ševčíkova ulice a návrh na jeho 
schválení vedoucím odboru školství ONV; návrh                                       
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na J. Chodovského do funkce ředitele ZŠ v Ševčíkově ulici v                  
Ústí nad Labem k 31. 1. 1986 

b) návrh na udělení pamětních medailí ke 40. výročí osvobození 
ČSSR - Raudenskému, Mandysové, Zlatohlávkové, Nálevkové, 
Štvánovi a Königovi 

c) návrh na udělení pamětní medaile ke 40. výročí osvobození 
ČSSR pro kynologickou jednotku Pomocné stráže VB při okresní 
správě SNB 

d) návrh na znovu projednání přihlášky M. Rady za kandidáta KSČ  
e) návrhy na potvrzení přijetí přihlášky za členy a kandidáty KSČ  
f) návrh na zrušení členství v KSČ – J. Hruška 

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 29. 1. 1986 1986 A 243 

1.  Návrh kádrového projektu Národního výboru města Ústí nad Labem včetně 
jeho rady; návrh kádrového projektu poslanců obvodních národních výborů 

  

2.  Současný stav výstavby trolejbusové trati v Ústí nad Labem vyplývající z 
„ Programu rozvoje krajského města”; stanovisko investiční komise OV KSČ 

  

3.  Kontrola plnění závěrů zasedání OV KSČ z 28. 9. 1982 a 13. 3. 1985 
k zabezpečení zásobování krajského města a venkovské části okresu pitnou 
vodou 

  

4.  Kontrola realizace opatření k řešení nedostatků zjištěných pracovní 
skupinou předsednictva OV KSČ OV KSČ v Technických službách města            
Ústí nad Labem 

  

5.  Politicko-organizační zabezpečení vnitrostranické směrnice ÚV KSČ 
k volbám do zastupitelských sborů v roce 1986 po linii stranických orgánů         
a orgánů národních výborů a Národní fronty 

  

6.  Politicko-organizační zabezpečení zajištění voleb do zastupitelských sborů 
v roce 1986 po státní linii 

  

7.  Politicko-organizační zabezpečení oslav Svátku práce, 41. výročí osvobození 
ČSSR Sovětskou armádou a 65. výročí založení KSČ v okrese Ústí nad Labem 

  

8.  Plán vnitrostranických informací OV KSČ na 1. pololetí 1986   
9.  Kádrové návrhy 

a) změna ve funkci informátora OV KSČ  
b) návrh komplexního hodnocení Bukačové, Chrudimského, Kotka 

– místopředsedů ONV, Hlodálka – tajemníka ONV, Šůry – 
předsedy výboru lidové kontroly ONV, Erbena – předsedy MěNV 
Ústí nad Labem 

c) návrh na svolání stranické skupiny Okresního výboru svazu 
invalidů 

d) návrhy na schválení nových příslušníků Lidových milicí v okrese 
e) návrh na schválení V. Frimla do funkce vedoucího útvaru pro 

kádrovou a personální práci závodu Metaz Trmice 
f) návrh na ing. M. Kastnera do funkce hlavního kontrolora                

k. p. Severočeské tukové závody Ústí nad Labem 
g) návrh do 1. ročníku kursu Ústřední politické školy SSM 

1986/1987 
h) návrhy posluchačů stranických kursů Krajské politické školy 
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i) návrh na povolení externí vědecké aspirantury na matematicko- 
fyzikální fakultě - RNDr. L. Hejkrlík 

j) návrh na propůjčení vyznamenání – medaile „Za obětavou práci 
pro socialismus“ u příležtosti životního jubilea a odchodu                   
do důchodu V. Fiedlerovi 

k) návrh na výjezd souboru Malého divadla ZK ROH Severočeské 
tukové závody na mezinárodní festival ve Švýcarsku v květnu 
1986 

l) návrhy na potvrzení přijetí za kandidáty KSČ 
m) návrhy na potvrzení přijetí za členy KSČ 
n) návrh na vyloučení z řad členů KSČ, vyškrtnutí z řad kandidátů 

KSČ 
o) návrh na přijetí žen při příležitosti Mezinárodního dne žen 1986 

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 12. 2. 1986 1986 A 243 

1.  Zhodnocení okresní konference KSČ a politicko-organizační zabezpečení 
postupu rozpracování, realizace a kontroly plnění přijatého usnesení 
okresní konference 

  

2.  Návrh rozpracování směrnice Národní fronty k volbám okresního výboru 
Národní fronty, včetně harmonogramu 

  

3.  Zhodnocení plnění „Programu rozvoje krajského města na rok 1985                 
a 7. pětiletku” a návrh nového programu na období let 1986 – 1990 

  

4.  Zpráva o stavu religiozity a působení jednotlivých církví v okrese                    
Ústí nad Labem 

  

5.  Rozbor vyřizování stížností, připomínek a námětů pracujících došlých                
na národní výbory, okresní soud, okresní prokuraturu, Okresní odborovou 
radu a okresní správu SNB za rok 1985 

  

6.  Rozbor stížností a dopisů pracujících došlých na OV KSČ za rok 1985   
7.  Zhodnocení schůzové činnosti a informace o politické situaci v okrese 

v měsíci lednu 1986 
  

8.  Zpráva o provedené prověrce úrovně kádrové práce na ONV                                 
Ústí nad Labem 

  

9.  Politicko-organizační zabezpečení přijetí žen u příležitosti Mezinárodního 
dne žen 1986 předsedou ONV za účasti vedoucích představitelů okresu 

  

10.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení dvoudenního semináře pro 
členy a kandidáty OV KSČ 

  

11.  Kádrové návrhy 
a) návrh delegování členů, předsedů a tajemníků OV KSČ                        

na jednání celozávodních výborů KSČ na období únor až srpen 
1986 

b) návrh na předsedu základní organizace KSČ obchodního domu 
Labe -  J. Kandlovou 

c) návrh na udělení státního vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu“ 
obci Povrly 

d) seznam účastníků výjezdu Malého divadla ZK ROH 
Severočeských tukových závodů do Švýcarska na Mezinárodní 
festival amatérského divadla 
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e) návrhy na potvrzení přijetí za členy a kandidáty 
f) návrh na svolání stranické skupiny OV Českého svazu žen 
g) návrh na doporučení do funkce tajemníka Národního výboru 

města Ústí nad Labem M. Vlasákovou, náměstků primátoa                        
S. Erbena, M. Horu, P. Zimu, P. Chrudimského a předsedy výboru 
lidové kontroly Národního výboru města Ústí nad Labem V. Šůru 

h) ústní zprávy 
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 26. 2. 1986 1986 A 244 
1.  Rozbor hospodaření okresní organizace KSČ za rok 1985; návrh rozpočtů 

základních organizací, celozávodních výborů a místních výborů KSČ               
na 1986, rozpočet fondu kulturních a sociálních potřeb na rok 1986; 
stanovisko okresní kontrolní a revizní komise 

  

2.  Zpráva o provedené inventarizaci majetku a účtů OV KSČ k 31. 12. 1985   
3.  Podkladové materiály pro březnové zasedání OV KSČ k přípravě                              

a zabezpečení voleb do zastupitelských sborů v roce 1986 
  

4.  Návrh na složení městské volební komise Národní fronty pro volby                     
do zastupitelských sborů v roce 1986 

  

5.  Návrh změny organizační struktury orgánů Národní fronty   
6.  Návrh řešení připomínek z okresní konference KSČ konané ve dnech                     

25. – 26. 1. 1986 
  

7.  Kontrola plnění závěrů zasedání OV KSČ ze dne 7. 9. 1983 a 14. 3. 1985               
na Státním statku Ústí nad Labem 

  

8.  Zpráva o odběru a využití tisku v okrese Ústí nad Labem; výsledky 
socialistické soutěže v odběru stranického tisku v roce 1985 

  

9.  Informativní zpráva o výsledcích centrálně řízeného průmyslu okresu za rok 
1985 

  

10.  Obsahové zaměření předvolební propagandy a agitace v okrese                            
Ústí nad Labem 

  

11.  Návrhy na uchazeče ze středních škol ke studiu na vysokých školách 
pedagogického směru – 1. část 

  

12.  Kádrové návrhy 
a) návrhy posluchačů stranických kursů v Krajské politické škole 
b) návrh na udělení medailí ke 40. výročí vyvrcholení národně 

osvobozeneckého boje a osvobození naší vlasti Sovětskou 
armádou 

c) návrhy na přijetí za kandidáty a členy 
d) návrh na zrušení členství a na vyškrtnutí z řad kandidátů 
e) návrh na odvolání M. Sakařové z funkce předsedy družstva 

Jednota Ústí nad Labem 
f) návrh na vedoucí agitačních středisek do kursu  

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 5. 3. 1986 1986 A 244 
1.  Zpráva o dosažených výsledcích ve zkvalitňování členské základny                        

a disciplinární činnost za rok 1985 
  

2.  Zhodnocení plnění programu rozvoje krajského města v 7. pětiletce a návrh 
na 8. pětiletku 
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3.  Zhodnocení schůzové činnosti a informace o politické situaci v okrese 
v měsíci únoru 1985 

  

4.  Současný stav a návrhy na doplnění zástupců OV KSČ pro základní 
organizace KSČ oddělní stranické práce v průmyslu OV KSČ, včetně 
rámcového zaměření úkolů pro další období 

  

5.  Kádrové návrhy 
a) změna ve funkci statutárního zástupce ředitele podniku Oděvy 

Ústí nad Labem 
b) návrh na K. Navrátila do funkce náměstka pro kádrovou                   

a personální práci podniku Domácí potřeby Ústí nad Labem 
c) návrh na přerušení a ukončení studia na Večerní universitě 

marxismu-leninismu 
d) návrh na doplnění lektorských skupin Domu politické výchovy, 

na uvolnění z funkce lektora Domu politické výchovy; návrh                
na změnu vedoucích lektorských skupin dějin KSSS a metodiky 
stranického vzdělávání 

e) návrh na udělení medailí ke 40. výročí vyvrcholení národně- 
osvobozeneckého boje československého lidu a osvobození naší 
vlasti Sovětskou armádou 

f) návrh na potvrzení přijetí za kandidáty KSČ 
g) návrh na členy stálého protokolu přizvávaných na zasedání             

OV KSČ Ústí nad Labem 
h) ústní zprávy  

 

  

Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 12. 3. 1986 1986 A 244 
1.  Návrh kandidátů na funkce poslanců Národního výboru města Ústí nad 

Labem 
  

2.  Kádrové návrhy poslanců uvolněných pro výkon funkce na Národním 
výboru města Ústí nad Labem, obvodních národních výborech a MNV 
v okrese 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 19. 3. 1986 1986 A 244 
1.  Zpráva o investičním a projektovém zabezpečení programu komplexní 

bytové výstavby v okrese na léta 1986 – 1990 
  

2.  Návrh Volebního programu Národní fronty okresu Ústí nad Labem   
3.  Návrh změn struktury stranických orgánů v krajském městě   
4.  Kontrola plnění závěrů zasedání OV KSČ z 19. 5. 1982 a 14. 3. 1985    
5.  Zhodnocení stavu příprav voleb do zastupitelských sborů (ústně)   
6.  Návrhy na uchazeče ze středních škol ke studiu na vysokých školách 

pedagogického směru – 2. část 
  

7.  Politicko-organizační zabezpečení komplexního hodnocení 
nomenklaturních kádrů v okrese v roce 1986 

  

8.  Kádrové otázky 
a) současný stav a návrhy na doplnění zástupců OV KSČ pro 

základní organizace KSČ oddělení stranické práce v průmyslu, 
zemědělství a potravinářském průmyslu a v ideologickém 
oddělení OV KSČ 
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b) návrhy na schválení nových příslušníků Lidových milicí 
 
 

c) návrh hodnocení a uvolnění V. Mandysové z funkce okresní 
školní inspektorky ONV; návrh na schválení L. Kupsové v této 
funkci 

d) návrh na svolání stranické skupiny pléna Okresní odborové rady 
e) návrh na posluchače stranického kursu Krajské politické školy 
f) ideové pojetí oslav 800 let od vzniku obce Povrly a politicko- 

organizační zabezpečení jednotlivých akcí 
g) návrhy na potvrzení přijetí za členy a kandidáty 
h) návrh na vyloučení z řad členů, na zrušení členství v KSČ,                        

na vyškrtnutí z řad kandidátů 
i) kádrové návrhy do funkcí vedoucích odborů Národního výboru 

města Ústí nad Labem  
j) návrh na přijetí D. Trojanové do funkce technické pracovnice   

OV KSČ 
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 2. 4. 1986 1986 A 245 
1.  Výsledky naplňování usnesení předsednictva OV KSČ, návrh na vyjmutí 

splněných úkolů z evidence  
  

2.  Koncepce zabezpečení pedagogických kádrů v okrese na školách řízených 
odborem školství ONV a školách řízených odborem školství KNV 

  

3.  Harmonogram členských schůzí základních organizací KSČ v okrese na 
duben 1986 a návrh delegování zástupců politických pracovníků OV KSČ 

  

4.  Kádrové návrhy 
a) návrh na proplacení věrnostní stabilizační odměny za rok 1985 

pracovníkům OV KSČ 
b) návrhy na schválení nových příslušníků Lidových milicí  
c) návrh organizační a kádrové přípravy okresní konference 

Českého svazu tělesné výchovy 
d) změna ve funkci předsedy OV KSČ Českého svazu chovatelů 

v Ústí nad Labem 
e) návrh do funkce náměstka pro kádrovou a personální práci 

podniku Domácí potřeby Ústí nad Labem - K. Navrátil 
f) návrh hodnocení a návrh na uvolnění Salzmanna z funkce 

statutárního zástupce ředitele podniku Oděvy a schválení                
ing. J. Prouska 

g) návrhy posluchačů stranického kursu Krajské politické školy 
h) návrhy na potvrzení přihlášek za kandidáty a členy KSČ 
i) návrhy na vyloučení z řad členů KSČ, na vyškrtnutí z řad 

kandidátů KSČ  
j) kádrové návrhy do funkcí vedoucích odborů Národního výboru 

města Ústí nad Labem 
k) návrh na udělení ceny KNV za „Tvůrčí a vynikající práci                         

a významnou činnost pro společnost a kraj” 
radiodiagnostickému oddělení Krajského ústavu národního 
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zdraví 
l) ústní zprávy 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 16. 4. 1986 1986 A 245 
1.  Vyhodnocení účinnosti opatření přijatých na zimní období 1985/1986 

v závodech a podnicích centrálně řízeného průmyslu a stavebnictví v okrese 
  

2.  Kádrový program uvolněných funkcionářů Okresní odborové rady                      
a závodního výboru ROH na období 1986 – 1990 

  

3.  Návrhy na uchazeče z praxe ke studiu na vysokých školách pedagogického 
směru 

  

4.  Zhodnocení schůzové činnosti a informace o politické situaci v okrese 
v měsíci březnu 1986 

  

5.  Kádrové návrhy 
a) vyhodnocení stáže ing. A. Zlámala, vedoucího závodu Malečov, 

Státního statku Ústí nad Labem 
b) návrh do funkce předsedy družstva Jednota RSDr. F. Matouška 
c) návrh hodnocení a na uvolnění T. Češky z funkce ředitele závodu 

Tlakové plynárny Palivového kombinátu Antonína Zápotockého; 
návrh na jmenování J. Buděšínského 

d) návrh na svolání stranické skupiny OV Československého 
červeného kříže  

e) návrhy posluchačů stranických kursů Krajské politické školy 
f) návrhy na udělení vyznamenání 
g) návrhy na potvrzení přijetí za kandidáty a členy KSČ 
h) návrh na vyloučení z řad členů, na zrušení členství, na vyškrtnutí 

z řad kandidátů KSČ  
i) změny v návrzích na kandidáty národních výborů do Národního 

výboru města Ústí nad Labem 
j) kádrové návrhy do funkcí vedoucích odborů Národního výboru 

města Ústí nad Labem 
k) návrh politicko-organizačního zabezpečení realizace závěrů                

XVII. sjezdu KSČ, krajské a okresní konference KSČ v podmínkách 
okresní stranické organizace  

l) návrh politicko-organizačního zabezpečení 3. zasedání OV KSČ 
k jednotnému postupu zabezpečení závěrů XVII. sjezdu, krajské 
a okresní konference KSČ 

m) ústní zprávy  
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 30. 4. 1986 1986 A 245 
1.  Vyhodnocení zajištěnosti topné sezóny 1985/1986 v Teplárně Trmice, stav 

postupu investiční výstavby k zajištění tepla v dalším období 
  

2.  Zabezpečení volebních dnů po stranické a státní linii a po linii Národní 
fronty včetně informační činnosti; stanovisko politicko-organizačního 
oddělení OV KSČ 

  

3.  Plán práce předsednictva OV KSČ ve volebních dnech   
4.  Kontrolní zpráva o zabezpečení předvolební propagandy a agitace v okrese   
5.  Politicko-organizační zabezpečení oslav 42. výročí Slovenského národního 

povstání 
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6.  Přehled o stavu a vývoji kriminality v okrese za rok 1985 a státně 
bezpečnostní situace 

  

7.  Harmonogram členských schůzí základních organizací KSČ v okrese na 
květen 1986 a návrh delegování zástupců a politických pracovníků OV KSČ 

  

8.  Kádrové návrhy 
a) komplexní hodnocení a návrh na uvolnění J. Schadeho z funkce 

ředitele závodu Metaz a návrh na J. Nováčka do této funkce 
b) návrh na P. Pokorného do funkce předsedy závodu Chirana 
c) návrh na vyslání mjr. požární ochrany J. Hájka do kursu Vysoké 

protipožární technické školy v SSSR 
d) návrh na udělení čestného uznání ÚV KSČ J. Netolickému 
e) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“ 

K. Ondřejkovi 
f) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“ 

V. Jarošové 
g) návrhy na potvrzení přijetí za kandidáty a členy 
h) návrh na vyloučení z řad členů KSČ, na zrušení členství,                         

na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ 
i) ústní zprávy 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 14. 5. 1986 1986 A 246 
1.  Kontrolní zpráva o výsledcích centrálně řízeného průmyslu okresu                          

za 1. čtvrtletí 1986 
  

2.  Zhodnocení schůzové činnosti a informace o politické situaci v okrese            
Ústí nad Labem v dubnu 1986 

  

3.  Politicko-organizační zabezpečení ideologické konference                                           
a „Dne propagandisty” 

  

4.  Politicko-organizační zabezpečení slavnostního vyřazení absolventů                     
3. ročníku Večerní university marxismu-leninismu v roce 1986 

  

5.  Složení komisí pro závěrečné zkoušky 3. ročníku Večerní university 
marxismu-leninismu 1983/1986 

  

6.  Návrh posluchačů do 1. ročníku Večerní university marxismu-leninismu,            
1. a 2. etapa 

  

7.  Politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání Národního výboru 
města Ústí nad Labem 

  

8.  Informace o zabezpečení volebních dnů v okrese   
9.  Informace o naplňování úkolů z „Politicko-organizačního zabezpečení 

rozpracování a realizace závěrů XVII. sjezdu KSČ”, krajské a okresní 
konference KSČ v podmínkách okresní stranické organizace Ústí nad Labem 

  

10.  Kádrové návrhy 
a) komplexní hodnocení a návrh na uvolnění J. Schadeho z funkce 

ředitele závodu Metaz a návrh na J. Nováčka do této funkce 
b) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ při Okresní 

odborové radě a základní organizace KSČ Neštěmice 
c) návrhy posluchačů stranických kursů v Krajské politické škole 
d) návrh na vydání přihlášky za kandidáta KSČ 
e) návrhy na potvrzení přijetí za kandidáty KSČ 
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f) návrh na vyloučení z řad členů KSČ, návrh na zrušení členství                
v KSČ 

Zápisy z mimořádných schůzí předsednictev OV KSČ ve dnech voleb                                 
do zastupitelských orgánů 22. 5. a 24. 5. 1986 

1986 A 246 

1.  Návrh na udělení pamětních medailí ke 40. výročí osvobození pro KV KSČ 
23. 5. 1986 

  

2.  Návrh na uskutečnění služební zahraniční cesty   
3.  Politická situace v okrese, výsledky předvolebních shromáždění   
4.  Výsledky agitační práce na závodech a podnicích; podíl na předvolebních 

mítincích, schůzích, hodnocení výzdoby 
  

5.  Zabezpečení klidu a pořádku ve volebních dnech   
6.  Připravenost národních výborů na volby, situace v zásobování   
7.  Politická situace v okrese, připravenost stranických organizací, orgánů 

Národní fronty a volebních komisí 
  

8.  Zpráva o uzavření voličských seznamů   
9.  Výsledky kontroly funkce informačního systému OV KSČ   

10.  Informace o průběhu posledních příprav k zahájení voleb, politická situace, 
politické a pracovní aktivity 

  

11.  První poznatky o zahájení a průběhu voleb – zahájení činnosti volebních 
komisí; politická situace, nálada mezi obyvatelstvem 

  

12.  Informace o průběhu voleb   
13.  Orientační průběžná informace   
14.  Zabezpečení volebních místností po 22. hodině   
15.  Průběžná informace o průběhu voleb   
16.  Agitační činnost k zabezpečení co největšího počtu voličů   
17.  Stručná charakteristika k průběhu volebního dne, atmosféra a názory lidí, 

vzniklé problémy a způsob jejich řešení, ostraha volebních místností 
  

18.  Zahájení druhého dne voleb, nálada obyvatelstva, včasnost otevření 
volebních místností 

  

19.  Charakteristika průběhu a plynulosti voleb   
20.  Informace o průběhu pracovní aktivity k socialistickému soutěžení 

pracujících okresu zaměřená na počet voleb do zastupitelských sborů 
  

21.  Charakteristika průběhu a plynulosti voleb; zabezpečení návštěv voličů, 
kteří se ze zdravotních důvodů nemohou zúčastnit voleb ve volební 
místnosti; pracovní aktivita, uzavírání závazků 

  

22.  Charakteristika průběhu a plynulosti voleb; opatření a agitační práce   
23.  Průběžná informace o průběhu voleb   
24.  Informace o ukončení voleb ve 14. hodin, celková politická atmosféra              

a průběh závěrů voleb 
  

25.  Informace o ukončení voleb ve 14. hodin, celková politická atmosféra                      
a průběh závěrů voleb, řešení vzniklých problémů 

  

26.  Předběžné statistické údaje o výsledcích voleb po uzavření volebních 
místností 

  

27.  Politická charakteristika průběhu a výsledků voleb   
28.  Vystupování hudebních souborů ve dnech voleb   
29.  Výsledky voleb do zastupitelských orgánů v okrese   
30.  Komplexní politické zhodnocení přípravy, průběhu a výsledků voleb                      
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do zastupitelských sborů v okrese Ústí nad Labem v roce 1986  
31.  Plán práce předsednictva OV KSČ v Ústí nad Labem 

 
  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 28. 5. 1986 1986 A 246 
1.  Komplexní politické zhodnocení přípravy, průběhu a výsledků voleb                   

do zastupitelských sborů v okrese 
  

2.  Stav formování stranického aparátu, naplňování systemizace, výběr, stav                  
a příprava kádrových rezerv pro aparát 

  

3.  Harmonogram členských schůzí základních organizací KSČ na měsíc červen 
1986 a návrh delegování zástupců a politických pracovníků OV KSČ 

  

4.  Vyhodnocení obsahu Zpravodaje OV KSČ za 1. pololetí 1986 a návrh jeho 
obsahového zaměření na 2. pololetí 

  

5.  Vyhodnocení dosažených výsledků v plnění usnesení pléna ÚV KSČ                    
z 23. 1. 1981 k dalšímu doplňování a přípravě důstojnického a 
praporčického sboru a záloh politického aparátu v Československé lidové 
armádě v podmínkách okresu Ústí nad Labem 

  

6.  Zpráva o náborové činnosti Okresní vojenské správy Ústí nad Labem, 
zaměření na rok 1985/1986 s výhledem na rok 1986/1987 a přehled                
o dlouhodobém plnění 

  

7.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení zasedání OV KSČ v měsíci 
červenci k výsledkům a zkušenostem z plnění úkolů státního plánu                    
v 1. pololetí a zabezpečení ekonomického rozvoje okresu v roce 1986 
včetně přípravy plánu na rok 1987 

  

8.  Kádrové návrhy 
a) návrh na svolání stranické skupiny OV SSM 
b) změna ve funkci vedoucího stranické skupiny OV SSM                      

Ústí nad Labem 
c) změna ve funkci náměstka pro kádrovou a personální práci            

na Státním statku Ústí nad Labem 
d) návrh na uvolnění předsedy základní organizace KSČ č. 12                

ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu ing. Antonína 
Procházky a návrh RNDr. Z. Rytíře do této funkce 

e) návrh na schválení studia externí vědecké aspirantury ve vědním 
oboru „bionika“ při Vysokém učení technickém v Brně                           
ing. Staňkovi 

f) návrhy na potvrzení přijetí za kandidáty a členy KSČ 
g) návrh na přijetí za kandidáta KSČ bývalého člena strany Z. Krále  
h) návrhy na vyloučení z řad členů, na zrušení členství,                               

na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ 
i) návrh komplexního hodnocení a uvolnění P. Machové, provdané 

Pokorné, z funkce administrativní pracovnice OV KSČ  
j) návrh na svolání ustavující stranické skupiny OV Českého svazu 

tělesné výchovy 
k) návrh na uvolnění V. Landy z funkce předsedy OV SSM a na jeho 

přijetí do aparátu OV KSČ; návrh na M. Langpaula do funkce 
předsedy OV SSM, včetně hodnocení 

l) návrh na uvolnění K. Schoře z funkce místopředsedy a tajemníka 
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OV SSM včetně hodnocení; návrh na J. Růžičku jako tajemníka 
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 11. 6. 1986 1986 A 247 
1.  Hodnocení kursů v Okresní politické škole 1985/1986 a návrh programu             

na období 1986/1987 
  

2.  Návrh posluchačů do 1. ročníku Večerní university marxismu-leninismu, 
dodatek 

  

3.  Výsledky práce Svazarmu, zejména z hlediska realizace závěrů VII. sjezdu            
a okresní konference Svazarmu ve výcviku branců a v branné přípravě 
obyvatelstva od roku 1984 do května 1986 

  

4.  Návrh vyhodnocení nejaktivnějších lektorů Domu politické výchovy OV KSČ 
a návrh odměn pro lektory; návrh na uvolnění a zařazení lektorů Domu 
politické výchovy OV KSČ 

  

5.  Zhodnocení schůzové činnosti a informace o politické situaci v okrese                 
v měsíci květnu 1986 

  

6.  Politicko-organizační zabezpečení 3. plenárního zasedání městského výboru 
KSČ k novému uspořádání stranické výstavby na území krajského města      
Ústí nad Labem 

  

7.  Návrh na svolání ustavujících jednání stranických skupin poslanců 
obvodních národních výborů č. 1 a 6; návrh na vedoucí stranických skupin           
a členů vedení stranických skupin poslanců obvodních národních výborů 

  

8.  Politicko-organizační zabezpečení plenárních zasedání obvodních 
národních výborů č. 1 a 6 

  

9.  Návrh na svolání ustavující stranické skupiny poslanců Národního výboru 
města Ústí nad Labem F. Maška, K. Zákonové a J. Dolejše 

  

10.  Návrh plánu práce plenárních zasedání a rady Národního výboru města            
Ústí nad Labem do konce roku 1986; návrh plánu kontrolní činnosti výboru 
lidové kontroly Národního výboru města Ústí nad Labem na 2. pololetí 
1986 

  

11.  Kádrové návrhy 
a) komplexní hodnocení a návrhy do funkce uvolněných poslanců – 

předsedů komisí sociálního zabezpečení Národního výboru 
města Ústí nad Labem, místopředsedy výboru lidové kontroly 
Národního výboru města Ústí nad Labem a náčelníka okresní 
inspekce požární ochrany Národního výboru města Ústí nad 
Labem; návrh do funkcí členů rady Národního výboru města     
Ústí nad Labem; návrh předsedů komisí pléna Národního výboru 
města Ústí nad Labem 

b) komplexní hodnocení a návrhy na uvolnění z funkcí uvolněných 
funkcionářů MěNV Chabařovice, Neštěmice a MNV Chlumec, 
Povrly, Řehlovice, Petrovice a Chuderov; návrh na rozšíření 
kádrového přádku OV KSČ o 18 uvolněných funkcí na obvodní 
národní výbory v Ústí, 18 návrhů do funkcí uvolněných 
předsedů, místopředsedů a tajemníků obvodních národních 
výborů a 13 návrhů na uvolněné funkcionáře MNV 

c) informativní zpráva o obsazení neuvolněných funkcí tajemníků     
a předsedů MNV v okrese 
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d) návrh na uvolnění M. Zemana z funkce politického pracovníka – 
předsedy MěNV Ústí  

e) návrh na uvolnění J. Průši z funkce pomocníka vedoucího 
tajemníka OV KSČ 

f) návrh komplexního hodnocení a na uvolnění I. Hlavaté z aparátu 
OV KSČ ke 30. 6. 1986 

g) návrh na P. Kybusovou jako politickou pracovnici OV KSČ                    
od 1. 7. 1986 

h) návrh na přijetí J. Pekárkové do funkce odborné pracovnice                 
OV KSČ od 1. 7. 1986 

i) změna předsedy základní organizace KSČ při OV SSM 
j) návrh na uvolnění O. Vytisky z funkce předsedy 5. základní 

organizace KSČ při okresní správě SNB; návrh na Grünera 
předsedou 

k) návrh komplexního hodnocení V. Pokorné, ředitelky                      
14. ZŠ v ulici Slovenského národního povstání v Ústí nad Labem 

l) změna předsedy základní organizace KSČ č. 9 v k. p. Palivový 
kombinát Antonína Zápotockého 

m) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“ 
B. Votrubovi, vedoucímu provozu vodního hospodářství 
v Tonasu 

n) návrhy na přijetí za kandidáty a členy KSČ 
o) návrhy na zrušení členství, na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ 
p) ústní zprávy  

 
Zápisy z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 13. 6. 1986 1986 A 247 

1.  Návrh kádrového složení předsednictev a delegací do obvodních výborů 
Národní fronty 

  

2.  Návrh obsahů plenárních zasedání OV KSČ na 2. pololetí 1986   
3.  Podkladové materiály pro jednání plenárního zasedání OV KSČ                       

dne 20. června 1986 
 

  

Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 20. 6. 1986 1986 A 247 
1.  Návrh do funkce uvolněné tajemnice obvodního národního výboru č. 6  

Střekov - A. Lžičařovou 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 25. 6. 1986 1986 A 247 
1.  Návrh plánu práce předsednictva OV KSČ na 2. pololetí 1986   
2.  Návrhy plánů práce na 2. pololetí 1986 Okresní odborové rady, OV SSM,   

OV Svazu československo-sovětského přátelství a OV Národní fronty 
  

3.  Návrh plánu práce Domu politické výchovy OV KSČ v Ústí nad Labem                       
a návrh plánu práce Rady Domu politické výchovy 

  

4.  Zpráva z kontrol a revizí k dodržování Směrnic k vedení administrativy,             
ke stranickému hospodaření a výpočtu placení členských příspěvků 

  

5.  Stav výchovně-vzdělávací práce ve školním roce 1985/1986 a organizační 
zajištění roku 1986/1987 v okrese Ústí nad Labem na školách řízených 
odborem školství Národního výboru města Ústí nad Labem 
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6.  Hodnocení stranického vzdělávání ve studijním roce 1985/1986   
7.  Návrh na doplnění lektorských skupin Domu politické výchovy a zařazení 

absolventů 3. ročníku Večerní university marxismu-leninismu                                 
do stranického vzdělávání 1986/1987 

  

8.  Politicko-organizační zabezpečení obsahové, kádrové a organizační přípravy 
výročních členských schůzí a konferencí a X. okresní všeodborové 
konference 

  

9.  Harmonogram členských schůzí základních organizací KSČ v okrese na 
měsíc červenec a návrh delegování zástupců a politických pracovníků OV 
KSČ 

  

10.  Návrh na ukončení činnosti městského výboru KSČ v Ústí nad Labem; návrh 
na ustavení místního výboru v jednotlivých obvodech 

  

11.  Návrh na ukončení činnosti základní organizace KSČ při MěNV a ONV                
v Ústí nad Labem; návrh na ustavení základní organizace KSČ při Národním 
výboru města Ústí nad Labem včetně návrhu na předsedu základní 
organizace KSČ; návrh na ustavení základní organizace KSČ při obvodních 
národních výborech č. 1 – 6, včetně návrhů do funkcí předsedů základních 
organizací KSČ 

  

12.  Zhodnocení vyřízení připomínek z výročních členských schůzí, 
„všeplenárních“ schůzí, celozávodních výborů, konferencí a okresní 
konference KSČ ve dnech 25. – 26. ledna 1986 

  

13.  Kádrové návrhy 
a) návrh na zařazení P. Pelána vedoucího referenta dopravy                

k. p. Palivový kombinát Antonína Zápotockého do kádrových 
rezerv pro práci v aparátu strany 

b) návrh komplexního hodnocení a na uvolnění J. Láchy z funkce 
politického pracovníka OV KSČ; změna usnesení k 14. 7. 1986 

c) návrh na odvolání B. Brýla z funkce náčelníka oddělení 
hospodářské kriminality odboru VB okresní správy SNB a návrh 
na Z. Havlíčka do této funkce spolu se zařazením do kádrových 
rezerv 

d) návrh na uvolnění R. Javory z funkce náčelníka železniční 
ochrany VB a návrh do funkce náčelníka obvodního oddělení VB 
Severní Terasa; návrh na J. Pokorného do funkce náčelníka 
železniční ochrany VB 

e) změna ve funkci náčelníka obvodního oddělení VB                               
Ústí nad Labem 1 

f) návrh na rozšíření kádrového pořádku OV KSČ o funkci náčelníka 
obvodního oddělení VB – Střekov a návrh do této funkce 

g) změna ve funkci náčelníka obvodního oddělení VB 4 Neštěmice  
h) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ č. 3 Spolku 

pro chemickou a hutní výrobu 
i) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ výrobního 

družstva Mechanika 
j) změny ve funkcích ekonomického a obchodního náměstka           

ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu včetně hodnocení 
k) návrh na uvolnění L. Nesvačila z funkce ředitele podniku 
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Restaurace Ústí nad Labem a návrh na schválení                                      
ing. M. Červenky 

l) návrh komplexního hodnocení a na uvolnění A. Běleckého                    
z funkce ředitele České loděnice Ústí nad Labem; návrh                        
na I. Troutnara jako ředitele 

m) návrh komplexního hodnocení V. Absolona, ředitele Českého 
svazu tělesné výchovy - Techniasportu 

n) návrh na udělení Čestného uznání KV KSČ s J. Malému,                         
Z. Podležákovi a J. Valentovi 

o) návrh na potvrzení přijetí za kandidáty a členy 
p) návrh na vyloučení z řad členů KSČ a na zrušení členství 
q) návrh na odvolání z funkce uvolněného předsedy závodního 

výboru ROH k. p. Palivový kombinát Antonína Zápotockého  
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 9. 7. 1986 1986 A 248 
1.  Zpráva z koordinované kontroly „Jak političtí pracovníci a aktiv 

předsednictva OV KSČ a komunisté vedoucí pracovníci se podílejí                      
na zkvalitňování stranické práce v základních organizacích KSČ“ 

  

2.  Výsledky naplňování usnesení předsednictva OV KSČ, návrh na vyjmutí 
z evidence u splněných úkolů 

  

3.  Zhodnocení schůzové činnosti a informace o politické situaci v okrese                
Ústí nad Labem v červnu 1986 

  

4.  Politicko-organizační zabezpečení 4. zasedání OV KSČ v Ústí nad Labem 
k dalšímu vývoji a zkvalitňování členské základny okresní stranické 
organizace 

  

5.  Kádrové návrhy 
a) návrhy na schválení nových příslušníků Lidových milicí 
b) návrh na předsedu základní organizace KSČ J. Šamsovou 

v Krajské zemědělské stanici Ústí nad Labem 
c) návrh na komplexní hodnocení a uvolnění M. Rackové z funkce 

vedoucí katedry českého jazyka Pedagogické fakulty a návrh                                  
na J. Peřinu 

d) návrh na komplexní hodnocení a na uvolnění J. Marka z funkce 
vedoucí katedry pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty; 
návrh na V. Cedrychovou 

e) návrh na komplexní hodnocení a na uvolnění B. Štěpána                          
z funkce vedoucího katedry zeměpisu Pedagogické fakulty                  
a návrh na J. Hajera 

f) návrh na komplexní hodnocení a na uvolnění Z. Havla z funkce 
vedoucího katedry tělesné výchovy Pedagogické fakulty a návrh 
na L. Lebedu 

g) návrh na komplexní hodnocení a na uvolnění J. Tůmy, vedoucího 
katedry dějepisu Pedagogické fakulty a návrh na J. Englovou              
do této funkce 

h) návrh na komplexní hodnocení a na uvolnění P. Horáka z funkce 
obchodního náměstka a statutárního zástupce ředitele 
Mototechny 
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i) návrh na doporučení P. Horáka do funkce ředitele Mototechny 
Ústí nad Labem  

j) návrhy posluchačů stranických kursů Krajské politické školy 
k) návrhy na potvrzení přijetí za kandidáty a členy 
l) návrh na vyloučení z řad členů KSČ, návrh na zrušení členství           

v KSČ 
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 23. 7. 1986 1986 A 248 
1.  Rozbor stížností a dopisů pracujících došlých na OV KSČ za 1. pololetí 1986   
2.  Zpráva o stavu vyřizování připomínek a námětů z členských schůzí 

základních organizací KSČ v okrese za 1. pololetí 
  

3.  Politicko-organizační zabezpečení k zabezpečení klidu a pořádku 
v srpnových dnech v okrese 

  

4.  Harmonogram členských schůzí základních organizací KSČ v okrese                      
Ústí nad Labem na měsíc srpen 1986 a návrh delegování zástupců                           
a politických pracovníků OV KSČ 

  

5.  Plán vnitrostranických informací OV KSČ na 2. pololetí   
6.  Politicko-organizační zabezpečení výročních členských schůzí a okresní 

konference Českého svazu žen; návrh na ustavení obvodních výborů 
Českého svazu žen v okrese Ústí nad Labem 

  

7.  Návrh na svolání stranické skupiny pléna OV Českého svazu žen   
8.  Návrh tématických plánů Okresní politické školy na 2. pololetí 1986   
9.  Politicko-organizační zabezpečení X. okresní všeodborové konference      

v Ústí nad Labem 
  

10.  Kádrové návrhy 
a) návrh na komplexní hodnocení a na uvolnění J. Poláčka 

politického pracovníka OV KSČ z aparátu strany a zařazení         
na OV Svazu československo-sovětského přátelství 

b) návrh na komplexní hodnocení a na uvolnění M. Hálové z funkce 
politické pracovnice OV KSČ Ústí nad Labem 

c) návrhy posluchačů stranických kursů Krajské politické školy 
d) návrhy na udělení pamětní medaile ke 40. výročí osvobození 

Sovětskou armádou 
e) stanovisko OV KSČ k přijetí M. Hanzala, dělníka Sigmy 

Chabařovice za kandidáta 
f) návrhy na přijetí kandidátů a členů KSČ 
g) návrhy na vyloučení z řad kandidátů KSČ, na vyloučení z řad 

členů KSČ, na vyškrtnutí z řad kandidátů 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 6. 8. 1986 1986 A 248 
1.  Zpráva o vyřizování stížností, připomínek a námětů pracujících došlých               

na Okresní soud, Okresní prokuraturu, Okresní odborovou radu, výbor 
lidové kontroly Národního výboru města Ústí nad Labem, Okresní správu 
SNB v Ústí nad Labem za 1. pololetí 1986 

  

2.  Informace o plnění státního plánu v n. p. Chemopharma Ústí nad Labem   
3.  Zhodnocení schůzové činnosti a informace o politické situaci v měsíci 

červenci 1986 v okrese 
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4.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení ideologické konference KSČ    
5.  Kádrové návrhy 

a) návrh na uvolněného předsedu místního výboru KSČ č. 1                             
J. Tykala, místního výboru středu města V. Musila, a neuvolněné 
předsedy místního výboru KSČ č. 2 – 5 v Ústí nad Labem včetně 
složení místního výboru KSČ 1 – 6; návrhy na předsedy místních 
kontrolních a revizních komisí KSČ č. 1 – 6 

b) návrh komplexního hodnocení a uvolnění D. Mošničkové                            
z funkce politického pracovníka OV KSČ 

c) návrhy na propůjčení státních vyznamenání 
d) návrhy na potvrzení přijetí za členy a kandidáty 
e) návrh na vyloučení z řad členů KSČ; návrh na zrušení členství, 

vyškrtnutí z řad kandidátů 
f) ústní informace 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 20. 8. 1986 1986 A 248 
1.  Stav výchovně vzdělávací práce ve školním roce 1985/1986 a organizační 

zajištění roku 1986/1987 na školách řízených odborem školství KNV 
  

2.  Kontrolní zpráva o výsledcích centrálně řízeného průmyslu a stavebnictví 
okresu za 1. pololetí 1986 

  

3.  Politicko-organizační zabezpečení besed s výbory SSM, zabezpečení 
výročních členských schůzí základních organizací SSM a konferencí SSM 

  

4.  Politicko-organizační zabezpečení oslav 90. výročí narození K. Gottwalda    
5.  Ideové zaměření oslav 20. výročí družebních styků mezi Vladimirskou 

oblastí a Severočeským krajem v okrese Ústí nad Labem a jejich rámcové 
politicko-organizační zabezpečení a politicko-organizační zabezpečení oslav 
69. výročí „VŘSR“ a Měsíce československo-sovětského přátelství 

  

6.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení k zabezpečení voleb                       
do občanských výborů v roce 1986 v okrese Ústí nad Labem 

  

7.  Kádrové návrhy 
a) návrh na uvolnění P. Vodseďálka z funkce tajemníka OV SSM            

a na schválení do funkce politického pracovníka OV KSČ 
b) návrh na schválení stáže V. Šebíka na ideologickém oddělení  OV 

KSČ 
c) návrh komplexního hodnocení a na uvolnění J. Černé z funkce 

politické pracovnice OV KSČ 
d) návrh komplexního hodnocení a na uvolnění J. Ložanové                         

z funkce politické pracovnice OV KSČ 
e) návrh na povolení konání rigorózní zkoušky J. Rimkovi, 

politickému pracovníkovi OV KSČ 
f) návrh komplexního hodnocení a na uvolnění V. Malkovského 

z funkce ředitele závodu Potraviny Ústí nad Labem; návrh 
komplexního hodnocení a na uvolnění A. Stracha z funkce 
ředitele obchodního domu Labe a jeho zařazení ředitelem 
závodu Potraviny; návrh na M. Koblihu do funkce ředitele 
obchodního domu Labe  

g) návrh komplexního hodnocení a na uvolnění z funkce náměstka 
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pro kádrovou a personální práci V. Frolicha a na schválení               
M. Hálové do této funkce 

h) změna ve funkci statutárního zástupce ředitele podniku Domácí 
potřeby Ústí nad Labem 

i) návrh komplexního hodnocení a na uvolnění z funkce školního 
inspektora Z. Bělíka  

j) návrh komplexního hodnocení a na uvolnění B. Kaňkové, 
ředitelky ZŠ Mírová ulice; návrh na B. Kaňkovou do funkce 
okresní školní inspektorky 

k) návrh komplexního hodnocení a na uvolnění ředitele ZŠ 
Kamenný vrch E. Zámečníka; jeho jmenování okresním školním 
inspektorem 

l) návrh komplexního hodnocení a na uvolnění z funkce Boučkové, 
ředitelky ZŠ Gottwaldovy sady; její jmenování ředitelkou ZŠ v                 
ulici Slovenského národního povstání  

m) návrh komplexního hodnocení a na uvolnění J. Štětkové, 
ředitelky ZŠ v ulici ČSSP 

n) návrh komplexního hodnocení a na uvolnění Cajthamlové                 
z funkce okresní školní inspektorky a jmenování ředitelkou ZŠ 
Mírová ulice  

o) návrh na J. Kökerta do funkce ředitele ZŠ ulice ČSSP na Severní 
Terase 

p) návrhy posluchačů stranických kursů Krajské politické školy  
q) návrh na schválení studia externí vědecké aspirantury v oboru 

interního lékařství se zaměřením na gastroenterologii                
MUDr. Zuvačové 

r) návrhy na státní vyznamenání za politickou a veřejnou činnost 
za rok 1987 

s) návrh na státní vyznamenání za politickou a veřejnou činnost            
J. Maškovi na rok 1987 

t) návrhy na propůjčení vyznamenání – medaile „Za obětavou 
práci pro socialismus“ za politickou a veřejnou činnost 
předválečným členům strany a nomenklaturním pracovníkům             
u příležitosti životního jubilea a odchodu do důchodu v 1. 
čtvrtletí 1987  

u) návrh komplexního hodnocení a na uvolnění M. Zelenky 
z funkce předsedy základní organizace KSČ při ZŠ Pod Holoměří, 
návrh na J. Balákovou na tuto funkci 

v) návrh na zrušení základní organizace KSČ při ZŠ Gottwaldovy 
sady 

w) žádost základní organizace KSČ Uhlozbyt o souhlas provádět 
výběr členských příspěvků s využitím mzdové agendy 

x) návrhy na potvrzení přijetí za kandidáty, členy 
y) návrh komplexního hodnocení a na uvolnění Z. Špačkové 

z funkce administrativní pracovnice OV KSČ 
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 3. 9. 1986 1986 A 249 
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1.  Rozbor hospodaření okresní organizace KSČ za 1. pololetí 1986; stanovisko 
okresní kontrolní a revizní komise KSČ 

  

2.  Kontrolní zpráva o dosažených výsledcích v kádrové přípravě výročních 
členských schůzí na odborových úsecích, dílenských organizacích                        
a závodních výborů ROH v okrese 

  

3.  Informativní zpráva o činnosti Lidových milicí v okrese v 1. pololetí 1986   
4.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení celkové připravenosti podniků        

a závodů na zimní období 1986/1987 a zabezpečení plynulého zásobování 
palivy a energiemi 

  

5.  Politicko-organizační zabezpečení akce „Dny kultury okresu Žilina“                     
v Ústí nad Labem 

  

6.  Politicko-organizační zabezpečení oslav 42. výročí karpatsko – dukelské 
operace a Dne Československé lidové armády 

  

7.  Harmonogram členských schůzí základních organizací KSČ v okrese na 
měsíc září 1986 a návrh delegování zástupců a politických pracovníků OV 
KSČ 

  

8.  Kádrové návrhy 
a) návrh na uvolnění J. Příhodové z funkce politické pracovnice             

OV KSČ 
b) návrh komplexního hodnocení a na uvolnění J. Šindeláře 

z funkce politického pracovníka  
c) návrh do funkce politického pracovníka OV KSČ – K. Horký 
d) návrh na povolení konání rigorosní zkoušky J. Tykalovi, 

politickému pracovníku OV KSČ 
e) návrh na povolení konání rigorosní zkoušky J. Arnoštovi, 

politickému pracovníkovi OV KSČ 
f) návrh na zařazení MUDr. Daniely Richterové do kádrových 

rezerv Ministerstva zdravotnictví ČSR pro technickou pomoc 
rozvojovým zemím 

g) návrh komplexního hodnocení a na uvolnění O. Kaisera z funkce 
okresního školního inspektora a návrh jmenovaného do funkce 
ředitele ZŠ M. Vobecké v Krásném Březně 

h) návrh na V. Adamcovou do funkce okresní školní inspektorky 
Národního výboru města Ústí nad Labem 

i) návrh na M. Hlavičkovou do funkce ředitelky ZŠ Kamenný vrch 
na Střekově  

j) návrh na zařazení posluchačů třídenního semináře v Krajské 
politické škole k závěrům XXVII. sjezdu KSSS a XVII. sjezdu KSČ 
pro lektory Domu politické výchovy 

k) návrhy na potvrzení přijetí za kandidáty a členy 
l) návrhy na zrušení členství, na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ 
m) návrh do funkce neuvolněného předsedy místního výboru KSČ   

č. 6 Ústí nad Labem – M. Šnobla  
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 17. 9. 1986 1986 A 249 
1.  Investiční výstavba na Státním statku Ústí nad Labem v 8. pětiletce    
2.  Návrh zprávy a usnesení pro zasedání OV KSČ dne 24. 9. 1986   
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3.  Zpráva o stavu složení členské základny a disciplinární činnost za 1. pololetí 
1986 

  

4.  Zhodnocení schůzové činnosti, politická situace v okrese v měsíci srpnu 
1986 

  

5.  Plnění úkolů státního plánu v n. p. Sklo – Union Ústí nad Labem   
6.  Hodnocení činnosti politicko-organizačního oddělení OV KSČ a návrh 

opatření k celkovému zkvalitnění jeho práce 
  

7.  Kádrové návrhy 
a) komplexní hodnocení a záznamy o provedených pohovorech 

s politickými pracovníky politicko-organizačního oddělení                 
OV KSČ 

b) návrhy na schválení nových příslušníků Lidových milicí 
c) návrh komplexního hodnocení R. Breindla, ředitele 

Severočeských pekáren a cukráren a Bařtipána ředitele 
Severočeských pivovarů 

d) návrh na uvolnění V. Jelínka z funkce ředitele Krajské správy 
Českého statistického úřadu a návrh na ing. Drápala do funkce 
ředitele 

e) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ při Okresní 
správě silnic 

f) návrh na ing. B. Vilímka do funkce tajemníka Pedagogické 
fakulty Ústí nad Labem 

g) návrh na udělení čestného titulu „Vzorný učitel“ ke Dni učitelů 
1987 J. Mlejneckému a M. Bačkovské 

h) návrhy posluchačů stranických kursů v Krajské politické škole 
i) návrhy na potvrzení přijetí za kandidáty a členy 
j) návrhy na vyloučení z řad kandidátů KSČ, na vyloučení z řad 

členů, na zrušení členství, na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ 
k) návrh do funkce ředitele k. p. Severočeské plynárny Užín  
l) návrh do funkce hlavního kontrolora k. p. Palivový kombinát 

Antonína Zápotockého 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 1. 10. 1986 1986 A 249 
1.  Návrh zprávy pro zasedání OV KSČ   
2.  Zpráva o celkovém stavu zabezpečení topné sezóny 1986/1987 v okrese 

Ústí nad Labem 
  

3.  Výsledky naplňování usnesení předsednictva OV KSČ, návrh na vyjmutí 
z evidence u splněných úkolů 

  

4.  Opatření k formování stranického aparátu OV KSČ, naplňování systemizace, 
úroveň výběru a přípravy kádrových rezerv 

  

5.  Zpráva o zahájení činnosti obvodních národních výborů, vyhodnocení 
předání podkladů k zahájení jejich činnosti, řešení připomínek 
z předvolebních schůzí, kontrola připravenosti veřejných schůzí a voleb             
do občanských výborů 

  

6.  Harmonogram členských schůzí základní organizace KSČ v okrese na měsíc 
říjen 1986 a návrh delegování zástupců a politických pracovníků OV KSČ 

  

7.  Hodnocení činnosti ideologického oddělení OV KSČ a návrh opatření                      
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ke zkvalitnění jeho práce včetně komplexního hodnocení pracovníků 
8.  Informace o účasti politických pracovníků OV KSČ ve vybraných základních 

organizacích KSČ od dubna do srpna 1986 
  

9.  Kádrové návrhy 
a) komplexní hodnocení předsedů závodních výborů ROH v okrese 

a návrh pro další období 
b) návrh na zařazení funkcí do kádrového pořádku OV KSČ  
c) návrh na J. Kořínka, politického pracovníka OV KSČ na internátní 

studium v Moskvě 
d) návrh na V. Černila do funkce tajemníka OV SSM zodpovědného 

za pracující mládež 
e) návrh do funkce včetně komplexního hodnocení neuvolněného 

předsedy Okresního výboru Odborových svazů státních orgánů, 
peněžnictví a zahraničního obchodu  

f) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ č. 10                        
ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu 

g) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ ve Státním 
divadle Zdeňka Nejedlého v Ústí nad Labem 

h) návrh komplexního hodnocení B. Bureše, ředitele Strojní 
traktorové stanice Chabařovice 

i) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“ 
k výročí 1. a 9. května  

j) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“ 
Hříbalovi, dělníku Okresního ústavu národního zdraví 

k) návrhy na potvrzení přijetí za kandidáty a členy 
l) návrhy na vyloučení z řad členů, na zrušení členství v KSČ,               

na vyškrtnutí z řad kandidátů 
m) návrh na V. Pflégra do funkce politického pracovníka OV KSČ 
n) návrh na udělení „Pamětní plakety Klementa Gottwalda“                      

J. Uhlířovi, řediteli n. p. Sfinx Telnice 
o) návrh na přidělení lázeňského léčení ve Státním sanatoriu 

v Mariánských Lázních  Z. Dlouhému, předsedovi okresní 
kontrolní a revizní komise KSČ s manželkou 

p) zpráva o pobytu družební delegace OV KSČ v družebním okrese 
Karl-Marx-Stadt v NDR ve dnech 1. – 3. září 1986 
 

  

Zápis z mimořádné schůze předsednictva 9. 10. 1986 OV KSČ 1986 A 250 
1.  Projednání výsledků plnění úkolů státního plánu průmyslu okresu                           

za 3. čtvrtletí 1986 
  

2.  Stanovisko předsednictva OV KSČ k výsledkům plnění úkolů státního plánu 
průmyslu okresu za 3. čtvrtletí 1986 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 15. 10. 1986 1986 A 250 
1.  Podkladové materiály pro zasedání OV KSČ   
2.  Návrh rozpočtu OV KSČ na rok 1987 včetně stanoviska okresní kontrolní               

a revizní komise KSČ 
  

3.  Zpráva z revize hospodaření OV KSČ za období od roku 1983 – 1. pololetí   
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1986 
4.  Bilance sklizně obilovin na Státním statku Ústí nad Labem   
5.  Zhodnocení schůzové činnosti a informace o politické situaci v okrese                  

v měsíci září 1986 
  

6.  Zpráva o současném stavu rozvoje iniciativy Ústřední rady odborů 
a přístupu a současném stavu uplatňování iniciativy pražské stranické 
organizace a brigádní formy organizace práce a odměňování 

  

7.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení připravenosti zásobování 
okresu Ústí nad Labem v závěru roku 

  

8.  Zpráva o postupu realizace usnesení stranických konferencí a XVII. sjezdu 
KSČ ve stranických organizací n. p. Spolek pro chemickou a hutní výrobu  

  

9.  Kádrové návrhy 
a) vyhodnocení stáže ing. V. Balacha, vrchního mistra Pivovaru 

Krásné Březno 
b) komplexní hodnocení o provedeném pohovoru s politickými 

pracovníky pro řízení stranické práce v průmyslu OV KSČ 
c) hodnocení činnosti oddělení pro stranickou práci v průmyslu              

OV KSČ a návrh opatření k celkovému zkvalitnění jeho práce 
d) hodnocení činnosti oddělení pro stranickou práci v zemědělství 

a potravinářském průmyslu OV KSČ a návrh opatření 
k celkovému zkvalitnění jeho práce; komplexní hodnocení                  
a záznamy o provedených pohovorech oddělení 

e) návrh na komplexní hodnocení J. Šamse, ředitele závodu 
Zelenina Ústí nad Labem 

f) návrh na komplexní hodnocení ing. J. Rückla, ředitele závodu 
Severočeské vodovody a kanalizace 

g) návrh komplexního hodnocení J. Hartmana, ředitele Dopravního 
závodu ČSAD Ústí nad Labem 

h) svolání stranické skupiny pléna OV SSM 
i) návrh na posluchače kursů Krajské politické školy 
j) návrh na zahájení externího studia vědecké aspirantury                

ing. J. Hampla z n. p. Vodohospodářské stavby 
k) návrhy na propůjčení státních vyznamenání  
l) návrhy na přijetí za kandidáty KSČ 
m) návrhy na vyloučení z řad členů KSČ, na vyškrtnutí z řad 

kandidátů  
n) návrhy do funkce uvolněných předsedů závodního výboru ROH 

n. p. Sigma a Restaurace Ústí nad Labem 
o) návrh politicko-organizačního zabezpečení rozšířeného                      

6. zasedání OV KSČ v měsíci prosinci 1986 k výsledkům                          
a zkušenostem z realizace závěrů zasedání KV KSČ a OV KSČ 
z roku 1983, hlavních směrů vědecko-technického rozvoje                  
na 8. pětiletku včetně rozpracování usnesení a závěrů XVII. 
sjezdu KSČ v této oblasti z hlediska úkolů 8. pětiletky a úrovně 
naplňování plánu roku 1986 

p) poskytnutí darů v mimořádných případech 
q) návrh delegování členů předsednictva a tajemníků OV KSČ                
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na jednání celozávodních výborů, místních výborů a základních 
organizací KSČ na období od listopadu 1986 do února 1987           
se zaměřením na kontrolu realizace přijatých opatření ke splnění 
úkolů státního plánu 1986 a přípravy, průběhu výročních 
členských schůzí v základních organizacích KSČ  
 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 29. 10. 1986 1986 A 250 
1.  Plnění programu rozvoje krajského města Ústí nad Labem na úseku 

komplexní bytové výstavby k 30. 9. 1986 
  

2.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení systému kontroly obsahu, 
úrovně a účinnosti stranického vzdělávání pro studijní období 1986/1987 

  

3.  Harmonogram členských schůzí základních organizací KSČ na měsíc listopad              
a návrh delegování zástupců a politických pracovníků OV KSČ 

  

4.  Bilance sklizně obilovin na Státním statku Ústí nad Labem   
5.  Kádrové návrhy 

a) návrh na M. Plačka do funkce politického pracovníka OV KSČ 
b) návrh na J. Capljuka do funkce politického pracovníka OV KSČ – 

lektora Domu politické výchovy 
c) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ při obvodním 

národním výboru č. 1 
d) návrh na předsedu základní organizace KSČ č. 25 – F. Leiský 
e) komplexní hodnocení JUDr. L. Bittera, vedoucího státního notáře  
f) komplexní hodnocení JUDr. J. Benešové, náměstkyně předsedy 

okresního soudu a návrh na uvolnění z této funkce 
g) komplexní hodnocení podplukovníka Z. Lichoně, náčelníka štábu 

civilní obrany 
h) komplexní hodnocení JUDr. E. Vašíčkové, náměstkyně okresního 

prokurátora  
i) komplexní hodnocení J. Píska, sekretáře Rady obrany okresu 

Ústí nad Labem 
j) záznam o provedeném pohovoru s K. Tesařem, vedoucím 

stranické skupiny OV KSČ Svazarmu 
k) změna ve funkci ředitele Středního odborného učiliště 

potravinářského na Střekově 
l) komplexní hodnocení a návrhy do funkcí neuvolněných 

předsedů Okresního výboru odborových svazů, návrh do funkce 
uvolněné předsedkyně Okresního výboru odborových svazů -              
V. Svatošové 

m) návrh na posluchače stranických kursů 
n) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Řád práce“                           

R. Šikovi, generálnímu řediteli Pozemních staveb Ústí nad Labem 
o) návrhy na potvrzení přijetí za členy a kandidáty 
p) návrh na zrušení členství v KSČ, na vyškrtnutí z řad kandidátů 

KSČ 
q) zpráva pracovní skupiny pověřené předsednictvem OV KSČ                      

k došetření případu D. Fléglové  
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 12. 11. 1986 1986 A 251 
1.  Zpráva o výsledcích centrálně řízeného průmyslu okresu za leden až září 

1986 
  

2.  Zpráva o postupu realizace usnesení stranických konferencí a XVII. sjezdu 
KSČ ve stranické organizaci závodu Strojobal Ústí nad Labem 

  

3.  Zpráva o zahájení stranického vzdělávání v okrese Ústí nad Labem                      
ve studijním období 1986/1987 

  

4.  Zpráva o zajištění zásobování obyvatelstva okresu v předvánočním období   
a v závěru roku 1986 

  

5.  Zhodnocení schůzové činnosti základních organizací KSČ na okrese za měsíc 
říjen 1986 

  

6.  Kádrové návrhy 
a) návrh na složení pléna a předsednictva Okresní odborové rady 

včetně návrhů na volené funkcionáře 
b) změna ve funkci vedoucího kádrového oddělení v závodu České 

loděnice Ústí nad Labem 
c) změna ve funkci vedoucího kádrového a personálního útvaru              

v Uhlozbytu Ústí nad Labem 
d) návrh na odvolání náměstka J. Šimka z funkce náměstka pro 

kádrovou a personální práci v n. p. Chemopharma                        
Ústí nad Labem 

e) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ v Českém 
cenovém úřadu  

f) návrhy posluchačů stranických kursů Krajské politické školy 
g) návrh na změnu tématu při zahájení studia externí vědecké 

aspirantury ing. P. Horákovi, samostatnému odbornému 
pracovníkovi oddělení klinické biochemie Okresního ústavu 
národního zdraví Ústí nad Labem 

h) návrh na zařazení B. Máje do kádrových rezerv Ministerstva 
zdravotnictví ČSR pro technickou pomoc rozvojovým zemím 

i) návrhy na potvrzení kandidátů a nových členů KSČ 
j) návrhy na vyznamenání příslušníků Lidových milicí okresu                    

u příležitosti 39. výročí „Vítězného února“ 
k) ústní informace  

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 26. 11. 1986 1986 A 251 
1.  Návrh zprávy o výsledcích a dalších úkolech v oblasti uplatňování výsledků 

vědecko-technického rozvoje v podnicích a závodech okresu 
  

2.  Program intenzifikace zemědělsko-potravinářského komplexu v okrese          
Ústí nad Labem na 8. pětiletku 

  

3.  Kontrolní zpráva o naplňování koncepce rozvoje závodu Spolek pro 
chemickou a hutní výrobu, zaměřenou na postupnou likvidaci ekologicky 
závadných výrob 

  

4.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení oslav 39. výročí „Vítězného 
února“  
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5.  Zpráva o činnosti jednotek a štábu Lidových milicí okresu v roce 1986                   
a návrh hlavních úkolů a opatření okresního štábu Lidových milicí pro 
výcvikové období 1987 

  

6.  Zpráva o provedené inventuře v jednotkách a štábu Lidových milicí okresu 
Ústí nad Labem za rok 1986 

  

7.  Harmonogram členských schůzí základních organizací KSČ v okrese na 
měsíc prosinec 1986 a návrh delegování zástupců a politických pracovníků 
OV KSČ 

  

8.  Návrh opatření k zabezpečení realizace usnesení pléna ÚV KSČ k výročním 
schůzím základních organizací KSČ v roce 1987 v okresní stranické 
organizaci v Ústí nad Labem 

  

9.  Kádrové návrhy 
a) návrh na V. Chalupského statutárním zástupcem ředitele                    

na podnikovém ředitelství n. p. Severočeská konstruktiva                
Ústí nad Labem 

b) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ v závodu 
KOH – I – NOR Tisá 

c) návrh na posluchače stranického kursu 
d) návrhy na propůjčení státního vyznamenání medaile                           

„Za obětavou práci pro socialismus“ za politickou a veřejnou 
činnost předválečným členům strany a nomenklaturním 
pracovníkům u příležitosti životního jubilea a odchodu                      
do důchodu ve 2. , 3. a 4. čtvrtletí roku 1987 

e) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“ 
M. Voplakalovi, náměstku ředitele n. p. Prefa Ústí nad Labem 

f) návrhy na potvrzení přijetí za kandidáty a členy 
g) návrhy na zrušení členství, na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ 
h) zpráva o pobytu družební delegace městského výboru KSSS 

Vladimir v Ústí nad Labem 
i) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za zásluhy                          

o výstavbu“  
j) návrh na udělení „Pamětní plakety Klementa Gottwalda”                           

u příležitosti 65. narozenin V. Novákovi, pracovníku OV KSČ – 
neuvolněnému předsedovi OV Svazu invalidů 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 10. 12. 1986 1986 A 251 
1.  Podkladové materiály pro zasedání OV KSČ dne 17. 12. 1986   
2.  Výsledky plnění Jednotného systému branné výchovy obyvatelstva za rok 

1986 
  

3.  Kontrolní zpráva o průběhu výročních členských schůzí základních 
organizací SSM na školách a přípravě výročních členských schůzí 
v závodních organizacích a politicko-organizační zabezpečení přípravy 
okresní konference SSM a okresní konference pionýrských pracovníků 

  

4.  Kontrolní zpráva o realizaci „Dopisu pléna ÚV KSČ k prohlubování účinnosti 
boje proti porušování zásad socialistické zákonnosti, morálky a disciplíny” 
z února 1983  

  

5.  Kontrolní zpráva k činnosti celozávodního výboru KSČ na úseku stranické   
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práce v průmyslu, zemědělství a potravinářském průmyslu 
6.  Stanoviska předsednictva OV KSČ k práci základních organizací KSČ Sfinx 

Telnice, č. 1 Kovohutě Povrly, Sklo Union, č. 4 základní organizace KSČ 
Spolku pro chemickou a hutní výrobu a základní organizace KSČ 
Chemopharma pro obsahovou přípravu výročních členských schůzí 

  

7.  Politicko-ideové pojetí oslav významných výročí v roce 1987 a jejich 
rámcové politicko-organizační zabezpečení 

  

8.  Návrhy na uchazeče ze středních škol ke studiu na vysokých školách                  
v zahraničí 

  

9.  Zhodnocení schůzové činnosti základních organizací KSČ za měsíc listopad         
a informace o politické situaci v okrese 

  

10.  Harmonogram výročních členských schůzí základních organizací KSČ 
v měsíci lednu 1987 a harmonogram členských schůzí základních organizací 
KSČ za leden  

  

11.  Kádrové návrhy 
a) komplexní hodnocení R. Breindla, ředitele Severočeských 

pekáren a cukráren, Ústí nad Labem 
b) změna ve funkci ředitele ZŠ v Tisé 
c) návrh na J. Nekolu do funkce ředitele Zahradnického podniku 

včetně komplexního hodnocení 
d) návrh na posluchače kursu Krajské politické školy 
e) zařazení RNDr. M. Šaška do studia externí aspirantury v oboru 

přírodních věd  
f) návrhy na uctění životních jubileí předválečných členů KSČ, 

pracovníků aparátu strany a nomenklaturních kádrů v roce 1987 
g) návrhy na státní vyznamenání za hospodářskou činnost                      

k 1. a 9. květnu 1987 z kvóty KNV 
h) návrh na udělení čestného titulu „Vzorný učitel“ ke Dni učitelů         

J. Cihlářovi 
i) návrhy na potvrzení kandidátů a nových členů KSČ 
j) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“ 

O. Brabencové 
k) schválení studia externí vědecké aspirantury v oboru pediatrie 

v Kardiocentru v Praze – Motole MUDr. J. Homoly 
l) komplexní hodnocení, návrh na uvolnění V. Čapka z funkce 

náčelníka okresního štábu Lidových milicí a návrh na jeho 
schválení do funkce politického pracovníka – instruktora 
oddělení pro stranickou práci v průmyslu OV KSČ  
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 27. 12. 1986 1986 A 252 
1.  Návrh plánu práce předsednictva OV KSČ na 1. pololetí 1987   
2.  Zhodnocení obsahu Zpravodaje OV KSČ na 2. pololetí 1986 a návrh jeho 

obsahového zaměření na 1. pololetí 1987 
  

3.  Stanoviska předsednictva OV KSČ k práci vybraných základních organizací 
KSČ z oddělení pro stranickou práci 

  

4.  Politicko-organizační zabezpečení aktivu k podílu podniků, závodů                                
a organizací Národní fronty na plnění volebního programu Národní fronty              
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a Programu rozvoje krajského města 
5.  Kádrové návrhy 

a) návrh na I. Hovorkovou do funkce administrativní pracovnice     
OV KSČ na oddělení průmyslu 

b) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ č. 4                           
v Severočeských tukových závodech 

c) komplexní hodnocení náčelníka dopravního inspektorátu SNB 
Ústí nad Labem F. Čípa 

d) komplexní hodnocení náčelníka vnitřního oddělení okresní 
správy SNB nadporučice A. Mandelíkové 

e) komplexní hodnocení kapitána Čecha, náčelníka oddělení 
obecné kriminality okresní správy SNB v Ústí nad Labem 

f) komplexní hodnocení kapitána M. Krämera, zástupce náčelníka 
VB okresní správy SNB 

g) komplexní hodnocení kapitána J. Doubravy, náčelníka 
obvodního oddělení VB Chabařovice 

h) komplexní hodnocení a návrh na uvolnění majora J. Sedláčka 
z funkce náčelníka oddělení vyšetřování VB okresní správy SNB 

i) komplexní hodnocení majora JUDr. Z. Opatrného, zástupce 
náčelníka odboru VB okresní správy SNB Ústí nad Labem 

j) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ č. 1                       
n. p. Tonaso Neštěmice 

k) návrh na schválení A. Koňáka do funkce ředitele závodu 
Interhotelu Bohemia 

l) návrh na J. Svobodu do funkce ředitele Technických služeb 
města Ústí nad Labem 

m) návrh na Z. Kratochvíla do funkce ředitele organizace Repro           
Ústí nad Labem 

n) návrh na schválení Z. Nohýnka do funkce předsedy družstva 
Hygie Ústí nad Labem 

o) návrh na zahájení studia externí vědecké aspirantury ve 
Výzkumném ústavu traumatologickém v Brně MUDr. J. Housera 

p) návrh na zrušení základní organizace KSČ Hrbovice, Přestanov, 
Roudniky k 1. 1. 1987 

q) návrhy na potvrzení přihlášky za kandidáty a členy KSČ 
r) návrhy na vyloučení z řad členů KSČ, na zrušení členství,                         

na vyloučení z řad kandidátů, na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ 
 

  

Zápisy ze schůze předsednictva OV KSČ a zápis z mimořádné schůze 
předsednictva OV KSČ 7. 1. a 8. 1. 1987 

1987 
 

 

1.  Komplexní opatření okresní správy SNB, Okresní prokuratury a Okresního 
soudu v Ústí nad Labem k boji proti kriminalitě v okrese na léta 1986 – 
1990 

  

2.  Stanoviska předsednictva OV KSČ k práci základních organizací KSČ 
v Severočeských pekárnách a cukrárnách, Strojní traktorové stanici 
Chabařovice, v Severočeských tukových závodech č. 4 a 9 a základní 
organizaci KSČ Státního statku, závod Libouchec 
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3.  Politicko-organizační zabezpečení oslav 1. máje 1987 a 42. výročí 
osvobození 

  

4.  Kádrová a obsahová příprava okresní konference Českého svazu žen v roce 
1987; návrh do funkce neuvolněné předsedkyně a uvolněné tajemnice          
OV Českého svazu žen včetně komplexního hodnocení a návrh do funkce 
vedoucí stranické skupiny OV Českého svazu žen 

  

5.  Zhodnocení schůzové činnosti základních organizací KSČ za prosinec 1986                  
a informace o politické situaci v okrese 

  

6.  Rozbor práce s připomínkami a náměty vznesenými na členských schůzích 
základních organizací KSČ a zasedání stranických orgánů v roce 1986 
v okrese Ústí nad Labem 

  

7.  Úkoly k řešení dislokace v krajském městě k zabezpečení Programu rozvoje 
krajského města 

  

8.  Kádrové návrhy 
a) návrh na potvrzení J. Vlasáka do funkce ředitele Správy 

městských kin v Ústí nad Labem 
b) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“ 

kolektivu ZŠ při Pedagogické fakultě v ulici České mládeže ke Dni 
učitelů 1987 

c) návrh do funkce náčelníka okresního štábu Lidových milicí 
Hynka; návrh na přeřazení Čapka z funkce náčelníka štábu do 
funkce politického pracovníka průmyslového oddělení OV KSČ  

d) návrh na tlumočnici ruského jazyka pro potřeby OV KSČ –                         
A. Profeldová 

e) návrh na schválení jednorázového volna nad rámec dovolené             
za základě Souboru sociálních opatření v orgánech a institucích 
KSČ, schváleno plénem ÚV KSČ 10. 7. 1970, V. Filipové politické 
pracovnici OV KSČ 

f) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ ze dne                        
29. 10. 1986 - zrušení návrhu na posluchače kursu Krajské 
politické školy M. Mella a náhradníka P. Sotony; návrh                            
na posluchače kursu – V. Brůhy 

g) vyjádření pracovní skupiny ke stížnosti M. Provazníkové 

  

9.  Výzva předsednictva OV KSČ všem komunistům okresní organizace KSČ: 
Konkrétními činy – vysokou politickou a pracovní aktivitou přivítáme              
70. výročí „VŘSR“  
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 21. 1. 1987 1987 A 252 
1.  Kádrové návrhy   
2.  Návrhy na potvrzení přijetí za členy KSČ   
3.  Návrhy na potvrzení kandidátů KSČ   
4.  Zpráva o činnosti celozávodního výboru KSČ n. p. Spolek pro chemickou                

a hutní výrobu z pohledu uplatňování stylu a metod stranické práce 
  

5.  Zpráva z koordinované kontroly „Jak komunisté, vedoucí pracovníci                       
a stranické organizace v národních výborech a jimi řízených organizací 
zabezpečují plnění závěrů XVII. sjezdu a VI. zasedání ÚV KSČ, z hlediska 
rozvoje zkvalitnění služeb pro obyvatelstvo”  

  



[228] 

 

6.  Výsledky naplňování usnesení předsednictva OV KSČ za 4. čtvrtletí 1986                 
a návrh na vyjmutí z evidence u splněných usnesení 

  

7.  Vyhodnocení kursů Okresní politické školy roku 1986/1987   
8.  Návrh tématických plánů Okresní politické školy na 1. pololetí 1987   
9.  Zhodnocení plnění tématického plánu okresních novin Sever za rok 1986; 

tématický plán na 1987 
  

10.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení dvoudenního semináře pro 
členy a kandidáty OV KSČ 

  

11.  Politicko-organizační zabezpečení úkolů vyplývajících z usnesení pléna               
ÚV KSČ 45/83 z května 1983 „Organizace, formy a metody stranicko- 
politické a ideově-výchovné práce v civilní obraně ČSSR“ 

  

12.  Plán vnitrostranických informací OV KSČ Ústí nad Labem na 1. pololetí 1987   
13.  Harmonogram konání výročních členských schůzí, členských schůzí  

a veřejných stranických schůzí v měsíci únoru 1987 v okrese                                  
Ústí nad Labem 

  

14.  Návrh na přijetí žen při příležitosti oslav Mezinárodního dne žen v Praze           
a na KNV Ústí nad Labem 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 4. 2. 1987 1987 A 252 
1.  Kádrové návrhy   
2.  Vyhodnocení komplexního hodnocení nomenklaturních kádrů v letech 

1985 – 1986 
  

3.  Návrhy na potvrzení přijetí za členy KSČ   
4.  Návrhy na potvrzení kandidátů KSČ   
5.  Návrh na zrušení členství v KSČ   
6.  Rozbor vyřizování stížností, připomínek a námětů pracujících za rok 1986 

na OV KSČ, Národním výboru města Ústí nad Labem, Okresní odborové 
radě, Okresním soudu, Okresní prokuratuře, Okresní správě SNB a 
v okresních novinách Sever 

  

7.  Zpráva o plnění usnesení zasedání OV KSČ z 24. 3. 1982 ke kádrové                    
a personální práci v Palivovém kombinátu Antonína Zápotockého 

  

8.  Zpráva – Stav religiozity a působení jednotlivých církví v okrese                          
Ústí nad Labem 

  

9.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení zasedání OV KSČ k úkolům 
masové politické práce při naplňování závěrů XVII. sjezdu KSČ, krajské                  
a okresní stranické konference 
 

   

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 18. 2. 1987 1987 A 253 
1.  Kádrové návrhy 

a) návrh na zvýšení starobního důchodu Hejkalovi, předsedovi 8. 
základní organizace KSČ, podle směrnice pléna ÚV KSČ ze dne 
25. 6. 1971 

b) návrhy posluchačů stranických kursů 
c) návrhy na potvrzení přijetí za členy KSČ; návrh na 

znovuprojednání přijetí kandidáta KSČ Z. Podolského,                        
nar. 6. 4. 1952 

d) návrh na vyloučení z řad kandidátů KSČ, na vyškrtnutí z řad 
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kandidátů, na zrušení členství; návrh na ukončení členství 
vyloučením z řad členů KSČ – M. Pernicové 

2.  Vyhodnocení podílu vedoucích řídících kádrů a účinnosti politického 
působení celozávodního výboru a základních organizací KSČ v pracovních 
kolektivech ve Spolchemii 

  

3.  Informativní zpráva o výsledcích centrálně řízeného průmyslu okresu           
Ústí nad Labem za rok 1986 

  

4.  Informace o podílu podniků, závodů a organizací Národní fronty na plnění 
Volebního programu Národní fronty a Programu rozvoje krajského města 

  

5.  Kontrolní zpráva o odběru a využití stranického tisku v okrese                      
Ústí nad Labem 

  

6.  Zpráva o dosavadním průběhu stranického vzdělávání v okrese, návrh                  
na přerušení a ukončení studia posluchačů Večerní university marxismu- 
leninismu 1986/1987 

  

7.  Zpráva o výsledcích inventarizace finančních prostředků a majetku OV KSČ 
k 31. 12. 1986 

  

8.  Politicko-organizační zabezpečení přijetí žen primátorem města za účasti 
vedoucích představitelů okresu při příležitosti Mezinárodního dne žen 

  

9.  Informace o současném stavu rozvoje závodu Zelenina Ústí nad Labem, 
vybudování náhradních skladů za uvolňované prostory ve vazbě na plnění 
Volebního programu Národní fronty na léta 1986 – 1990; vybudování 
ledové plochy zimního stadionu Bukov 

  

10.  Stav v přípravě na jarní práce včetně zajištění náhradních dílů a oprav 
mechanizace k 10. 2. 1987 

  

11.  Zhodnocení průběhu žní a výsledků sklizně obilovin na Státním statku                  
Ústí nad Labem v roce 1986 a opatření k zabezpečení výroby obilovin v roce 
1987 

  

12.  Zhodnocení schůzové činnosti základních organizací KSČ a hodnocení 
vývoje politické situace okresu v měsíci lednu 1987 

  

13.  Kádrová a obsahová příprava okresní konference ČSČK v roce 1987; návrh 
do funkce předsedy OV Československého červeného kříže včetně 
komplexního hodnocení, návrh na změnu ve funkci vedoucí stranické 
skupiny  

  

14.  Zásady organizace a kontroly plnění usnesení stranických orgánů OV KSČ 
v Ústí nad Labem 

  

15. Ústní zprávy 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 4. 3. 1987 1987 A 253 
1.  Kádrové návrhy 

a) návrhy posluchačů stranického kursu 
b) návrhy na potvrzení kandidátů KSČ 
c) návrhy na potvrzení přijetí za členy KSČ 
d) návrh na zrušení členství v KSČ 

  

2.  Návrh na rozdělení základní organizace KSČ č. 23 na základní organizaci KSČ 
č. 23 a č. 46; návrh na uvolnění J. Chramostila z funkce předsedy základní 
organizace KSČ č. 23; návrh na předsedy základní organizace KSČ č. 23 J. 
Zíky a č. 46 ing. J. Šeflové 
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3.  Rozbor hospodaření okresní organizace KSČ v Ústí nad Labem za rok 1986, 
návrh rozpočtů základních organizací, celozávodních výborů a místních 
výborů KSČ na rok 1987 a stanovisko okresní kontrolní a revizní komise 

  

4.  Návrh zprávy předsednictva OV KSČ a návrh usnesení k zasedání OV KSČ               
a k masové politické práci při naplňování závěrů XVII. sjezdu KSČ, krajské         
a okresní stranické konference 

  

5.  Kontrolní zpráva o vyřizování připomínek z okresní konference KSČ z roku 
1986 

  

6.  Harmonogram členských schůzí v měsíci březnu 1987, návrh delegování 
politických pracovníků a zástupců OV KSČ 

  

7.  Politicko-organizační zabezpečení oslav 117. výročí narození  V. I. Lenina   
8.  Současný stav a příčiny stagnace výkonnostního sportu v Ústí nad Labem; 

stanovisko politicko-organizačního oddělení OV KSČ a Národního výboru 
města Ústí nad Labem 

  

9.  Návrhy nejlepších pracovníků z podniků a závodů k umístění na galerii cti 
na Mírovém náměstí v Ústí na Labem  
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 18. 3. 1987 1987 A 253 
1.  Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ   
2.  Kádrové návrhy 

a) návrhy posluchačů stranických kursů Krajské politické školy 
b) návrhy na potvrzení kandidátů KSČ 
c) návrhy na potvrzení nových členů KSČ 
d) návrhy na vyloučení z řad členů KSČ, kandidátů, na vyškrtnutí 

z řad kandidátů, na zrušení členství v KSČ 
e) návrh na ustavení základní organizace KSČ v Ústavu pro životní 

prostředí a využívání přírodních zdrojů Ústí nad Labem; návrh na 
V. Johanovského do funkce předsedy  

  

3.  Návrh zprávy předsednictva OV KSČ a návrh usnesení k zasedání OV KSČ 
k masové politické práci při naplňování závěrů XVII. sjezdu KSČ, krajské  
a okresní konference KSČ 

  

4.  Zpráva o složení členské základny a disciplinární činnost za rok 1986   
5.  Plnění Programu rozvoje krajského města Ústí nad Labem za 1986   
6.  Návrhy na uchazeče ze středních škol ke studiu na vysokých školách 

pedagogického směru, 1. část 
  

7.  Obsahové a kádrové zabezpečení okresní konference pionýrských 
pracovníků a SSM 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 1. 4. 1987 1987 A 254 
1.  Plnění Programu rozvoje krajského města Ústí nad Labem za rok 1987   
2.  Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ   
3.  Kádrové návrhy 

a) návrh na udělení Čestného uznání ÚV KSČ V. Svobodovi  
b) návrh na udělení Čestného uznání KV KSČ J. Janatovi,                           

B. Spittankovi a V. Vaněčkovi 
c) návrhy na potvrzení kandidátů KSČ 
d) návrhy na potvrzení nových členů KSČ 
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e) návrh na zrušení členství v KSČ 
4.  Současný stav a perspektivní úkoly zdravotnictví v okrese včetně kádrového 

zabezpečení a podíl základní organizace KSČ při Okresním ústavu národního 
zdraví na plnění těchto úkolů 

  

5.  Návrhy na uchazeče ze škol a z praxe ke studiu na vysokých školách 
pedagogického a novinářského směru – 2. část 

  

6.  Harmonogram členských schůzí základních organizací KSČ v okrese na 
měsíc duben 1987 

  

7.  Vyhodnocení přípravy, průběhu a výsledků výročních členských schůzí 
základních organizací KSČ v roce 1987 v okrese Ústí nad Labem 

  

8.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení 8. zasedání OV KSČ ke kádrové 
práci 

  

9.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení zasedání OV KSČ k úkolům 
zemědělsko-potravinářského komplexu v okrese 

  

10.  Politicko-organizační zabezpečení zpracování analýzy příčin ukončení 
členství kandidátů a členů strany ve vybraných základních organizacích KSČ 
v okrese  

  

11.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ za období od 27. 12. 1986                     
do 18. 3. 1987 
 

  

Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 14. 4. 1987 1987 A 254 
1.  Informace o trestním stíhání Langera, ředitele Okresní správy silnic                                 

Ústí nad Labem 
  

2.  Stížnost Hybnerové z Hydrometeorologického ústavu – k šetření z KV KSČ 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 15. 4. 1987 1987 A 254 
1.  Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ   
2.  Kádrové návrhy 

a) návrh na posluchače stranického kursu Krajské politické školy 
b) návrh na revokaci usnesení 31. schůze předsednictva OV KSČ            

ze dne 18. 3. 1987, č. materiálu 612 – změna zařazení do kursů 
Krajské politické školy Sochorové a D. Mikulenkové 

c) návrhy na potvrzení kandidátů a nových členů KSČ 
d) návrh na vyloučení z řad kandidátů KSČ  

  

3.  Zpráva o činnosti celozávodního výboru KSČ v n. p. Kovohutě S. M. Kirova 
Povrly z pohledu uplatňování stylu a metod stranické práce 

  

4.  Návrh na příplatek k vdovskému důchodu M. Svobodové podle „Souboru 
sociálních opatření v orgánech a institucích KSČ“ 

  

5.  Politicko-organizační zabezpečení realizace závěrů 5. zasedání ÚV KSČ 
v podmínkách okresní stranické organizace v Ústí nad Labem 

  

6.  Návrh na uchazeče ze škol a z praxe ke studiu na vysokých školách 
pedagogického směru - 3. část 

  

7.  Zhodnocení schůzové činnosti základních organizací KSČ za měsíc březen 
1987 a informace o politické situaci v okrese 

  

8.  Návrh na udělení „Rudé standarty“ rady národního výboru a předsednictva 
Okresní odborové rady a „Štítů 8. pětiletky“ podniků, závodům, 
organizacím, pracovním kolektivům, kolektivům brigád socialistické práce             
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a jednotlivcům ústeckého okresu za dosažené výsledky v roce 1986 
9.  Návrh na proplacení věrnostní stabilizační odměny za rok 1986 

pracovníkům OV KSČ  
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 29. 4. 1987 1987 A 254 
1.  Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ   
2.  Zabezpečení investiční výstavby v Teplárně Trmice   
3.  Plnění úkolů Volebního programu Národní fronty – výstavba lávky pro pěší 

přes řeku Labe v úseku Velké Březno-Povrly 
  

4.  Zpráva o stavu volných neobsazených bytových jednotek   
5.  Kádrové návrhy 

a) návrh na posluchače stranického kursu Krajské politické školy 
b) návrhy na potvrzení kandidátů KSČ 
c) návrhy na potvrzení nových členů KSČ 

  

6.  Vyhodnocení průběhu a výsledků výročních jednání základních organizací 
SSM a okresní konference SSM a pionýrských pracovníků 

  

7.  Naplňování kádrového programu uvolněných funkcionářů Okresní 
odborové rady a závodních výborů ROH 

  

8.  Harmonogram členských schůzí základních organizací KSČ v okrese na 
měsíc květen 1987 

  

9.  Návrh řešení připomínek ze 7. jednání OV KSČ konaného dne 14. 4. 1987   
10.  Předložení protokolu č. 4 ke skartaci materiálů řady „S”  z úseku 

hospodářské správy OV KSČ 
  

11.  Ústní zprávy   
 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 13. 5. 1987 

1987 A 255 

1.  Kontrolní zpráva o stavu, dalším vývoji a využití lesů v okrese                              
Ústí nad Labem 

  

2.  Návrhy na posluchače stranických kursů Krajské politické školy   
3.  Návrhy na potvrzení kandidátů a nových členů KSČ   
4.  Návrh na vyloučení z řad členů a kandidátů KSČ; návrh na zrušení členství             

v KSČ 
  

5.  Zpráva o vyhodnocení topné sezóny v okrese Ústí nad Labem a v Teplárně 
Trmice za období 1986 – 1987 

  

6.  Zpráva o výsledcích v centrálně řízeném průmyslu okresu za 1. čtvrtletí 
1987 

  

7.  Informativní zpráva o hodnocení oslav 1. máje   
8.  Vyhodnocení dosažených výsledků doplňování a přípravy záložních 

důstojníků a praporčického sboru 
  

9.  Zhodnocení schůzové činnosti základních organizací KSČ v okrese za měsíc 
duben 1987 

  

10.  Kádrové zabezpečení okresní konference Svazu invalidů v Ústí nad Labem   
11.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení  9. zasedání OV KSČ v měsíci 

červnu - ekonomika 
  

12.  Podkladové materiály pro 8. zasedání OV KSČ konané dne 26. 5. 1987   
13.  Návrh na proplacení věrnostní stabilizační odměny za rok 1986 J. Hamalovi, 

řidiči OV KSČ 
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 27. 5. 1987 1987 A 255 
1.  Kádrové návrhy   
2.  Výsledky práce OV Svazarmu Ústí nad Labem z hlediska realizace závěrů VII. 

sjezdu Svazarmu 
  

3.  Informace o průběhu a výsledcích výročních jednání základních organizací 
SSM a okresní konference SSM v okrese 

  

4.  Zpráva o činnosti celozávodního výboru KSČ v n. p. Kovohutě Povrly 
z pohledu uplatňování stylu a metod stranické práce 

  

5.  Návrhy na potvrzení kandidátů    
6.  Návrhy na potvrzení nových členů KSČ   
7.  Návrh na zrušení členství v KSČ, návrh na vyškrtnutí z řad kandidátů   
8.  Politicko-organizační zabezpečení slavnostního vyřazení absolventů                          

3. ročníku Večerní university marxismu-leninismu 1987 
  

9.  Návrh posluchačů do 1. ročníku Večerní university marxismu-leninismu   
10.  Složení komisí pro závěrečné zkoušky 3. ročníku Večerní university 

marxismu-leninismu 1984 – 1987 
  

11.  Harmonogram členských schůzí základních organizací KSČ v okrese                       
Ústí nad Labem na měsíc červen 1987 

  

12.  Zpráva z disciplinárního řízení s M. Langrem   
13.  Ústní zprávy 

 
  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 10. 6. 1987 1987 A 255 
1.  Kádrové návrhy 

a) návrh na potvrzení kandidátů KSČ 
b) návrh na potvrzení nových členů KSČ 
c) návrhy na zrušení členství v KSČ, vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ 

  

2.  Zpráva o činnosti celozávodního výboru KSČ v k. p. Palivový kombinát 
Antonína Zápotockého z pohledu uplatňování stylu a metod stranické práce 

  

3.  Koncepce přednádražního prostoru v Ústí nad Labem   
4.  Zabezpečení školního roku 1987/1988 na základních školách   
5.  Zpráva o současném stavu v plnění hospodářských úkolů                                            

v n. p. Chemopharma Ústí nad Labem 
  

6.  Zhodnocení schůzové činnosti základních organizací KSČ v okrese za měsíc 
květen 1987 

  

7.  Zkušenosti a organizátorská práce a naplňování úkolů v nové organizační 
struktuře národních výborů, Národní fronty a organizace KSČ v obvodě č. 1 
krajského města 

  

8.  Návrh zprávy a usnesení pro 9. zasedání OV KSČ    
9.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení 10. zasedání OV KSČ k úkolům 

ve výchově mladé generace po XVII. sjezdu KSČ 
  

10.  Návrh na rozdělení základní organizace KSČ č. 14 na základní organizaci KSČ 
č. 14 a č. 49 

  

11.  Návrh na změnu stávající struktury stranických organizací v n. p. Spolek pro 
chemickou a hutní výrobu – zrušení základní organizace KSČ č. 12 a 
vytvoření nových základních organizací KSČ č. 12 a č. 20 

  



[234] 

 

12.  Návrh na posluchače týdenního kursu Krajské politické školy pro redaktory 
a dopisovatele místního tisku  

  

13.  Návrh na svolání stranické skupiny OV Československého svazu 
protifašistických bojovníků 

  

14.  Program a rozpočet pobytu družební delegace městského výboru SED   
z Karl-Marx-Stadtu  

  

15.  Návrh vyřízení připomínek z 8. zasedání OV KSČ   
16.  Ústní zprávy 

 
  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 24. 6. 1987 1987 A 256 
1.  Kádrové návrhy 

a) návrhy na potvrzení kandidátů KSČ 
b) návrhy na potvrzení nových členů KSČ 
c) návrhy na zrušení členství v KSČ 
d) návrh na zařazení ing. Seiferta do kursu Vysoké školy politické 

ÚV KSČ, fakulta Brno 

  

2.  Kontrola plnění závěrů okresní konference KSČ a plnění Programu rozvoje 
krajského města Ústí nad Labem k řešení městské hromadné dopravy 

  

3.  Kontrola opatření přijatých předsednictvem KV KSČ   
4.  Koncepce řešení přednádražního prostoru v Ústí nad Labem   
5.  Podkladové materiály pro 9. zasedání OV KSČ   
6.  Návrh plánu práce OV KSČ    
7.  Návrh nového systému práce s předsedy základních organizací KSČ v okrese 

Ústí nad Labem 
  

8.  Ústní zprávy 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 8. 7. 1987 1987 A 256 
1.  Současný stav v materielně technickém rozvoji závodu Zelenina                         

Ústí nad Labem 
  

2.  Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ   
3.  Kádrové návrhy   
4.  Plnění opatření k formování aparátu OV KSČ   
5.  Návrhy na potvrzení kandidátů a nových členů KSČ   
6.  Návrh na zrušení členství v KSČ, na vyškrtnutí z řad kandidátů   
7.  Návrh na zařazení J. Arnošta do kursu Vysoké školy politické ÚV KSČ, 

fakulta Bratislava 
  

8.  Hodnocení činnosti celozávodního výboru KSČ na Státním statku   
9.  Hodnocení činnosti celozávodního výboru KSČ v Setuze   

10.  Hodnocení stranického vzdělávání; návrhy plánu práce; návrh odměn pro 
lektory lektorských skupin  

  

11.  Návrh na nové uspořádání agitačních středisek   
12.  Návrh na udělení „Štítů 8. pětiletky“   
13.  Zhodnocení obsahu Zpravodaje OV KSČ    
14.  Zhodnocení schůzové činnosti základních organizací KSČ v okrese                        

Ústí nad Labem za měsíc červen 1987 
  

15.  Politicko-organizační zabezpečení klidu a pořádku v srpnových dnech                    
v okrese 
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16.  Návrh na složení redakční rady v Severu   
17.  Návrh na propůjčení vyznamenání – medaile „Za obětavou práci pro 

socialismus“ K. Lacinovi, náměstku n. p. Prefa Ústí nad Labem 
  

18.  Návrh do funkce poslance a předsedy Obvodního národního výboru                   
č. 1 Ústí nad Labem 

  

19.  Návrh na složení pracovní delegace OV KSČ do družební oblasti Vladimir             
v SSSR 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 22. 7. 1987 1987 A 256 
1.  Kádrové návrhy 

a) návrhy na potvrzení za kandidáta a člena KSČ 
b) návrhy posluchačů stranických kursů 
c) jednání disciplinárního aktivu 
d) zpráva o výsledku stranického šetření 
e) návrhy na schválení nových příslušníků Lidových milicí 

  

2.  Zpráva o činnosti jednotek a štábu Lidových milicí v okrese za 1. pololetí 
1987 

  

3.  Návrh na znovu projednání přihlášky J. Novotného za kandidáta KSČ    
4.  Zpráva o stavu vyřizování připomínek a námětů z členských schůzí 

základních organizací KSČ v okrese 
  

5.  Plán vnitrostranických informací OV KSČ   
6.  Návrh na využití absolventů Večerní university marxismu-leninismu   
7.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení ideologické konference OV KSČ 

včetně obsahového zajištění 
  

8.  Politicko-organizační zabezpečení zasedání OV KSČ ke zvyšování účinnosti 
práce na národních výborech v okrese Ústí nad Labem 

  

9.  Politicko-organizační zabezpečení veřejné diskuse k návrhu Zákona                           
o státním podniku 

  

10.  Výsledky kontrol a revizí dodržování Směrnic ÚV KSČ   
11.  Zpráva z koordinované kontroly   
12.  Platové zařazení pracovníků OV KSČ 

 
  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 5. 8. 1987 1987 A 257 
1.  Kádrové návrhy   
2.  Zpráva o výsledku provedených analýz příčin ukončování členství kandidátů 

a členů strany ve vybraných základních organizacích KSČ 
  

3.  Zpráva o stavu složení členské základny a disciplinární činnost za 1. pololetí 
1987 

  

4.  Disciplinární řízení   
5.  Zpráva o výsledku získávání mládeže pro studium na vojenské školy na rok 

1986/1987 
  

6.  Návrhy na posluchače stranických kursů   
7.  Návrh posluchačů do 1. ročníku Večerní university marxismu-leninismu,  

dodatek 
  

8.  Návrh na udělení „Štítů 8. pětiletky“ – 2. etapa   
9.  Kádrové zabezpečení školního roku 1987/1988 na školách II. cyklu   

10.  Ústní zprávy   
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 19. 8. 1987 1987 A 257 
1.  Kádrové návrhy 

a) návrhy na potvrzení kandidátů KSČ 
b) návrhy na potvrzení nových členů KSČ 
c) návrhy do stranických kursů Krajské politické školy 
d) návrhy na zrušení členství, na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ  

  

2.  Zhodnocení schůzové činnosti základních organizací KSČ v okrese za měsíc 
červenec 1987 

  

3.  Plnění opatření usnesení KV KSČ k rozvoji pracovní iniciativy, iniciativy 
Ústřední rady odborů, pražské výzvy a BFO Pionýrské organizace (?) 

  

4.  Koncepce rozvoje k. p. Sigma Ústí nad Labem na 8. a 9. pětiletku   
5.  Uplatňování vědecko-technického rozvoje v koncernovém podniku Sigma 

Ústí nad Labem 
  

6.  Zpráva o výsledcích centrálně řízeného průmyslu a stavebnictví v okrese                
za 1. pololetí 1987 

  

7.  Návrh na udělení pamětní plakety K. Gottwalda   
8.  Návrh na povolení rigorózní zkoušky J. Zajíčkovi, politickému pracovníkovi 

OV KSČ 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 2. 9. 1987 1987 A 257 
1.  Kádrové návrhy 

a) návrhy posluchačů stranických kursů Krajské politické školy 
b) návrh na povolení rigorózní zkoušky Hájkovi, politickému 

pracovníkovi OV KSČ 

  

2.  Zpráva o stavu příprav na topnou sezónu 1987/1988   
3.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení období 1987/1988   
4.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení hlavních akcí oslav 70. výročí 

„VŘSR“ 
  

5.  Postup oddělení OV KSČ v obsahové, organizační a kádrové přípravě 
okresní konference KSČ v roce 1988 

  

6.  Návrh zprávy předsednictva OV KSČ a návrh usnesení pro zasedání OV KSČ 
v měsíci září 1987 

  

7.  Kádrová příprava okresní konference Svazu československo-sovětského 
přátelství  

  

8.  Ústní zprávy 
 

  

Zápis z mimořádného zasedání předsednictva OV KSČ 29. 9. 1987 1987 A 258 
1.  Zpráva OV KSČ k současnému stavu a dalších úkolech ve výchově mladé 

generace v okrese 
  

2.  Usnesení k zasedání dne 29. 9. 1987   
3.  Závěrečné vystoupení Indry na zasedání 29. 9. 1987 

 
  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 30. 9. 1987 1987 A 258 
1.  Stanovisko generálního ředitelství Kovohutě Praha; záznam o šetření 

provedeném členy sociálně ekonomické komise OV KSČ k problematice 
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plnění úkolů státního plánu roku 1987 
2.  Stanovisko podniku Sfinx České Budějovice a záznam šetření provedeného 

členy sociálně ekonomické komise OV KSČ k plnění plánu 1987 
  

3.  Stanovisko k. p. Severočeské konzervárny a drožďárny a záznam šetření 
provedeného členy sociálně ekonomické komise OV KSČ k plnění státního 
plánu na rok 1987 

  

4.  Stanovisko koncernu Tukový průmysl Praha a záznam ze šetření 
provedeného členy sociálně ekonomické komise OV KSČ k plnění plánu 
1987 

  

5.  Návrh na ustanovení základní organizace KSČ při ZŠ v ulici Pod Vyhlídkou                
a návrh do funkce předsedy základní organizace KSČ 

  

6.  Návrh na potvrzení nových členů KSČ   
7.  Politicko-organizační zabezpečení hlavních akcí k 70. výročí „VŘSR“   
8.  Celkový stav odštěpného závodu Zelenina Ústí nad Labem   
9.  Kontrolní zpráva o stavu volných neobsazených bytových jednotek   

10.  Plnění plánu modernizace bytového fondu v okrese za období 1986 – 1987   
11.  Návrh zprávy pro zasedání OV KSČ ke zvyšování účinnosti práce národních 

výborů v okrese v podmínkách nového uspořádání při zabezpečování 
volebních programů Národní fronty 

  

12.  Návrh na posluchače dvouletého studia Vysoké školy politické ÚV KSČ   
13.  Návrhy na posluchače stranických kursů Krajské politické školy   
14.  Disciplinární řízení   
15.  Kádrové návrhy 

 
  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 14. 10. 1987 1987 A 259 
1.  Kádrové návrhy 

a) návrh na posluchače stranického kursu Krajské politické školy 
b) návrhy na potvrzení kandidátů a nových členů KSČ 
c) návrhy na vyloučení z řad kandidátů, zrušení členství, vyškrtnutí 

z řad kandidátů 

  

2.  Zpráva o výsledku stranického šetření provedeného na základě usnesení 
36. schůze předsednictva OV KSČ 

  

3.  Průběžná informace o postupné realizaci úkolů okresu týkající se stranicko- 
politické a ideově-výchovné práce v civilní obraně ČSSR 

  

4.  Návrh nové koncepce a úkoly orgánů a organizací okresu při získávání žáků 
do vojenských škol 

  

5.  Stav materielně-technického zabezpečení a výhled v dislokaci budov 
středního školství 

  

6.  Stav materielně-technického zabezpečení a plán dislokací školních budov 
v okrese Ústí nad Labem (předškolní zařízení a základní školy) 

  

7.  Rozbor činnosti Okresního kulturního střediska a Správy městských kin 
v Ústí nad Labem 

  

8.  Zabezpečení topné sezóny 1987/1988   
9.  Návrh rozpočtu OV KSČ na rok 1988 a stanovisko okresní kontrolní a revizní 

komise OV KSČ 
  

10.  Hodnocení schůzové činnosti základních organizací KSČ   
11.  Návrh udělení „Čestného uznání OV KSČ“   
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12.  Politicko-organizační zabezpečení veřejné diskuse k návrhu zákona                         
o nezemědělském družstevnictví v podmínkách okresu  

  

13.  Informace pro členy předsednictva OV KSČ o novelizaci prognózního 
systému znečišťování ovzduší 

  

14.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ za období od 16. 9. do 30. 9. 1987   
15.  Příprava zasedání OV KSČ k problematice práce národních výborů v okrese   
16.  Příprava zasedání OV KSČ   
17.  Informace o plnění červnového zasedání OV KSČ k zabezpečení plánu                 

v n. p. Metaz Ústí nad Labem 
  

18.  Informace o přípravě ??   
19.  Návrh jednotného postupu okresní stranické organizace k zabezpečení 

opatření přijatých předsednictvem ÚV KSČ dne 13. 7. 1987 ke zkvalitnění 
vnitřního trhu, činnosti obchodu a veřejného stravování 

  

20.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení prosincového zasedání OV KSČ 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 28. 10. 1987 1987 A 259 
1.  Kontrola usnesení   
2.  Kádrové návrhy 

a) návrh na posluchače stranického kursu Krajské politické školy 
b) návrh na potvrzení kandidátů a nových členů KSČ 
c) návrh na zrušení členství, na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ 

  

3.  Koncepce rozvoje obchodní sítě do roku 1990   
4.  Plnění Programu rozvoje krajského města v roce 1987   
5.  Příčiny škod při povodni na Jílovském potoku   
6.  Návrh usnesení 12. zasedání OV KSČ k účinnosti práce národních výborů 

v okrese Ústí nad Labem 
  

7.  Kontrola plnění přijatých dokumentů OV KSČ po XVII. sjezdu KSČ   
8.  Návrh na svolání stranické skupiny OV Českého svazu žen   
9.  Zhodnocení stávající základní organizace KSČ v okresní stranické organizaci   

10.  Ústní zprávy 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 10. 11. 1987 1987 A 259 
1.  Kontrola usnesení   
2.  Kádrové návrhy 

a) návrhy na změny v nomenklaturních funkcích OV KSČ 
b) návrhy na propůjčení státního vyznamenání 
c) návrhy posluchačů kursů škol SSM 
d) návrhy na potvrzení kandidátů KSČ 
e) návrh na potvrzení nových členů KSČ 
f) uložení stranického trestu 
g) disciplinární řízení 

  

3.  Zpráva o výsledcích centrálního řízení průmyslu okresu za období leden             
až září 1987 

  

4.  Návrh na vyznamenání příslušníků Lidových milicí okresu   
5.  Zhodnocení schůzové činnosti za říjen 1987   
6.  Podkladové materiály pro listopadové zasedání OV KSČ   
7.  Zajištění dislokace v krajském městě ve vztahu k naplňování „Programu   
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rozvoje krajského města“ 
8.  Analýza Podniku bytového hospodářství a Okresního podniku bytového 

hospodářství 
  

9.  Zhodnocení úrovně realizace 3. zasedání ÚV KSČ v základní organizaci KSČ 
č. 4 v Severočeských tukových závodech Ústí nad Labem 

  

10.  Návrh koncepce oslav 1. máje v Ústí nad Labem   
11.  Návrh na propůjčení čestného názvu „Škola družby“ základní školy Mírová 

s okresem Vladimir v SSSR 
  

12.  Informativní zpráva o zahájení stranického vzdělávání 1987/1988 v okrese               
a návrh kontrolního systému stranického vzdělávání pro rok 1987/1988 

  

13.  Návrh řešení připomínek z 10. zasedání OV KSČ 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 25. 11. 1987 1987 A 260 
1.  Kádrové návrhy 

a) návrh na posluchače stranického kursu Krajské politické školy  
b) návrhy na potvrzení přihlášek za kandidáty  
c) potvrzení přihlášek za členy KSČ 
d) návrh na zrušení členství v KSČ 

  

2.  Zajištění zásobování obyvatelstva okresu v prosinci   
3.  Zpráva o provedené inventuře v Lidových milicích   
4.  Zpráva o činnosti Lidových milicí   
5.  Zpráva o stavu kádrových rezerv na nomenklaturní funkce OV KSČ   
6.  Politicko-organizační zabezpečení celookresního aktivu komunistů – 

funkcionářů a pracovníků národních výborů 
  

7.  Návrh na svolání stranické skupiny pléna OV SSM   
8.  Politicko-ideové pojetí oslav významných výročí v roce 1988   
9.  Návrh zprávy pro prosincové plenární zasedání OV KSČ   

10.  Obsahové a kádrové zabezpečení Okresní konference Československého 
svazu protifašistických bojovníků v Ústí nad Labem 

  

11.  Ústní zprávy 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 9. 12. 1987 1987 A 260 
1.  Kádrové návrhy 

a) návrh na potvrzení přihlášek za kandidáty  
b) návrh na potvrzení přihlášek za členy KSČ 
c) disciplinární řízení 
d) návrhy posluchačů stranických kursů 
e) návrhy na uctění životních jubileí předválečných členů strany 

  

2.  Kontrolní zpráva o průběžném plnění hlavních úkolů v n. p. Tonaso 
Neštěmice 

  

3.  Stanovisko předsednictva OV KSČ k podpisu smlouvy mezi SSSR a USA                  
o likvidaci raket středního a krátkého doletu dne 8. 12. 1987 (ústní zpráva) 

  

4.  Zkušenosti z práce dílčích organizací strany ve Státním statku                    
Ústí nad Labem 

  

5.  Výsledky plnění úkolů Jednotného systému branné výchovy v okrese               
Ústí nad Labem 

  

6.  Poznatky, zkušenosti a další úkoly v řešení cikánské otázky v okrese   



[240] 

 

7.  Kontrolní zpráva o realizaci Dopisu pléna ÚV KSČ k prohlubování účinnosti 
boje proti porušování zásad socialistické zákonnosti, morálky a disciplíny 

  

8.  Zhodnocení schůzové činnosti základních organizací KSČ za listopad    
9.  Návrh plánu zasedání OV KSČ a předsednictva OV KSČ na 1. pololetí 1988   

10.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ za období                                                     
od 10. 11. do 25. 11. 1987 

  

11.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení realizace usnesení pléna ÚV KSČ 
k výročním členským schůzím základních organizací KSČ, „všeplenárním” 
schůzím a stranickým konferencím v roce 1988 

  

12.  Politicko-organizační zabezpečení oslav svátku 1. máje 1988   
13.  Informace o hlavních krajských akcích ke 40. výročí „Vítězného února“   
14.  Návrh zprávy pro plenární zasedání OV KSČ   
15.  Návrh na uchazeče o studium na vysokých školách v SSSR   
16.  Návrh na zrušení základní organizace KSČ při 20. ZŠ ulice Karla IV.    
17.  Návrh na ustavení nového závodu rozvodu tepla Ústí nad Labem, návrh               

do funkce ředitele – P. Pečiva 
  

18.  Návrh na schválení jednorázového volna politickým pracovníkům OV KSČ 
dle „Souboru sociálních opatření …”  schválených plénem ÚV KSČ v roce 
1970 

  

19.  Ústní zprávy 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 27. 12. 1987 1987 A 260 
1.  Kádrové návrhy 

a) návrh na potvrzení přihlášek za kandidáty 
b) návrh na potvrzení přihlášek za členy KSČ 
c) návrh na účastníky seminářů a kursů Krajské politické školy 
d) disciplinární řízení 

  

2.  Zhodnocení úrovně okresních novin Sever, plnění tématického plánu za rok 
1987 a plán na rok 1988 

  

3.  Návrh řešení připomínek z 12. zasedání OV KSČ dne 11. 11. 1987   
4.  Návrh stanovisek předsednictva OV KSČ k práci výborů základních 

organizací KSČ závodů Tonaso č. 4, Chemopharma, Kovohutě č. 1, Sfinx, 
Metaz, Průmstav - závod 04 

  

5.  Informativní zpráva o průběhu oslav 70. výročí „VŘSR“ a Měsíce 
československo-sovětského přátelství 

  

6.  Program rozvíjení účasti dětí a mládeže ve vědeckotechnickém rozvoji 
v okrese Ústí nad Labem 

  

7.  Návrh plánu zemědělské komise OV KSČ    
8.  Stanoviska k práci výborů základní organizace KSČ Severočeských tukových 

závodů č. 6, 9, 11 a základní organizace KSČ Státního statku Libouchec 
  

9.  Návrh programu širšího zapojení mládeže do vědeckotechnického rozvoje 
v n. p. Spolek pro chemickou a hutní výrobu 

  

10.  Návrh nové stranické struktury v základní organizaci KSČ Agrochemické 
závody Libouchec 

  

11.  Výsledek kontrol a revizí dodržování směrnic ÚV KSČ ke stranickému 
hospodaření 

  

12.  Ústní zprávy   
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 6. 1. 1988 1988 A 261 
1.  Kádrové návrhy 

a) návrhy na uvolnění z nomenklaturních funkcí 
b) návrhy na schválení do kádrových rezerv OV KSČ a na vyřazení 

z kádrových rezerv 
c) návrhy na propůjčení státních vyznamenání 
d) návrhy na potvrzení nových členů KSČ 
e) návrhy posluchačů stranických kursů Krajské politické školy 

  

2.  Zhodnocení obsahu Zpravodaje OV KSČ za 2. pololetí 1987 a návrh na rok 
1988 

  

3.  Plán vnitrostranických informací OV KSČ   
4.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení zasedání OV KSČ k aktuálním 

otázkám ekologické odpovědnosti a zkvalitňování životního prostředí 
v okrese Ústí nad Labem 

  

5.  Politicko-organizační zabezpečení hlavních akcí v rámci 40. výročí 
„Vítězného února“ 

  

6.  Zhodnocení činnosti komise pro členské záležitosti OV KSČ a návrh plánu 
práce do doby konání okresní stranické konference v roce 1988 

  

7.  Hodnocení práce ideologické komise OV KSČ za rok 1987 a zaměření 
činnosti do conference KSČ 

  

8.  Návrh plánu práce sociálně ekonomické komise a komise pro rozvoj 
obchodu, služeb a bytového hospodářství OV KSČ do okresní konference 
KSČ 

  

9.  Informativní zpráva o poznatcích z uplatňování nového hospodářského 
mechanismu v závodě Textilana z hlediska „komplexního experimentu” 

  

10.  Informativní zpráva o stavu příprav plánu na rok 1988 v centrálně řízeném 
průmyslu 

  

11.  Souhrnná informace o politické a schůzové činnosti v okrese Ústí nad 
Labem 

  

12.  Hodnocení činnosti komise pro práci s mládeží a návrh plánu práce                    
do okresní konference 1988 

  

13.  Návrh na doplnění postupu stranických orgánů a organizací v okrese 
k realizaci usnesení pléna ÚV KSČ k výročním členským schůzím základních 
organizací KSČ, všeplenárním schůzím a stranickým konferencím v roce 
1988 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 20. 1. 1988 1988 A 261 
1.  Kádrové návrhy 

a) návrhy na propůjčení státních vyznamenání 
b) návrhy posluchačů stranického kursu Krajské politické školy 
c) návrh na revokaci usnesení 51. schůze předsednictva OV KSČ – 

schválení posluchače do semináře Krajské politické školy 
d) návrhy na potvrzení kandidátů KSČ  
e) návrhy na potvrzení nových členů KSČ 
f) návrh na zrušení členství, na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ 
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2.  Kontrolní zpráva o plnění usnesení předsednictva OV KSČ z 16. 9. 1987                       
ke kádrovému zabezpečení úkolů 8. pětiletky ve Sklo Unionu 

  

3.  Kontrola plnění závěrů zasedání OV KSČ z 13. 3. 1985 k zabezpečení 
zásobování okresu pitnou vodou 

  

4.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ za období od 9. 12. 1987                          
do 6. 1. 1988 

  

5.  Návrhy do funkcí předsedů základních organizací KSČ včetně počtu členů 
výboru z úseku stranické práce ve školství a kultuře 

  

6.  Návrhy do funkce předsedy základní organizace KSČ – úsek vedoucího 
tajemníka OV KSČ 

  

7.  Návrhy do funkcí předsedů základních organizací KSČ včetně počtu členů 
výboru – úsek stranické práce v průmyslu 

  

8.  Návrhy do funkcí předsedů základních organizací KSČ – úsek politicko- 
organizačního oddělení OV KSČ 

  

9.  Plán práce Okresní kontrolní a revizní komise KSČ do doby konání okresní 
konference KSČ 

  

10.  Návrh na úpravy platů pracovníků OV KSČ   
11.  Návrh ustavení dílčích organizací KSČ na Národním výboru města                         

Ústí nad Labem 
  

12.  Kontrolní zpráva k neobsazeným bytům v okrese   
13.  Informace o novém organizačním uspořádání kulturně-výchovných zařízení 

v působnosti Národního výboru města Ústí nad Labem 
  

14.  Ústní zprávy 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 3. 2. 1988 1988 A 261 
1.  Kádrové návrhy 

a) změny v nomenklaturních funkcích OV KSČ 
b) návrh na posluchače kursu a semináře 
c) návrh na potvrzení kandidátů KSČ 
d) návrh na potvrzení nových členů KSČ 
e) návrh na zrušení členství v KSČ, na vyškrtnutí z řad kandidátů 

KSČ 

  

2.  Návrh programu širšího zapojení mládeže do vědeckotechnického rozvoje 
ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu 

  

3.  Kontrolní zpráva o plnění usnesení předsednictva OV KSČ z 28. 10. 1987              
o koncepci rozvoje obchodní sítě 

  

4.  Analýza Podniku bytového hospodářstvíy, návrh nové organizační struktury 
a řízení podniku 

  

5.  Informace o stavu vyřizování připomínek a námětů základních organizací 
KSČ z členských schůzí v okrese 

  

6.  Návrhy do funkcí předsedů základních organizací KSČ   
7.  Návrhy na schválení nových příslušníků Lidových milicí   
8.  Obsahová a kádrová příprava okresní konference Svazu požární ochrany 

v Ústí nad Labem 
  

9.  Návrhy na opatření k revizi hospodaření okresní stranické organizace KSČ   
10.  Harmonogram konferencí a „všeplenárních“ schůzí místního výboru                      

a celozávodního výboru KSČ 
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11.  Ústní informace o přípravě výročních členských schůzí v základních 
organizacích KSČ č. 2 ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu a č. 8 v 
Palivovém kombinátu Antonína Zápotockého 

  

12.  Návrhy na přijetí žen u příležitosti Mezinárodního dne žen 1988   
13.  Návrhy na výjezd Bendova Komorního orchestru a Ústeckého dětského 

sboru do NSR 
  

14.  Souhrnná informace o politické situaci a schůzové činnosti   
15.  Ústní informace 

 
  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 17. 2. 1988 1988 A 262 
1.  Kádrové návrhy 

a) návrh na uvolněného předsedu celozávodního výboru KSČ 
Severočeských tukových závodů 

b) návrhy na vyznamenání 
c) návrhy na potvrzení kandidátů a nových členů KSČ 
d) návrhy na zrušení členství v KSČ  

  

2.  Zpráva o výsledcích inventarizačních prostředků a majetku OV KSČ   
3.  Rozbor hospodaření OV KSČ   
4.  Rozbor vyřizování stížností   
5.  Návrhy do funkcí předsedů základních organizací KSČ – zemědělství   
6.  Zabezpečení usnesení pléna ÚV KSČ – rozvoj tělesné výchovy, sportu                     

a turistiky 
  

7.  Politicko-organizační zabezpečení slavnostního přijetí žen při oslavě 
Mezinárodního dne žen 

  

8.  Návrh na ustavení základní organizace KSČ při Kulturním a společenském 
středisku města Ústí nad Labem a v Okresním vlastivědném muzeu 

  

9.  Návrhy na schválení výjezdu do zahraničí   
10.  Analýza příčin špatných výsledků a sklizně obilovin   
11.  Kontrola naplňování úkolů v koncepci rozvoje chemického průmyslu                        

v okrese 
  

12.  Kontrolní zpráva o splnění usnesení předsednictva OV KSČ z 10. 6. 1987   
13.  Návrhy do funkcí předsedů okresní kontrolní a revizní komise OV KSČ   
14.  Ústní informace 

 
  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 2. 3. 1988 1988 A 262 
1.  Kádrové návrhy 

a) komplexní hodnocení a změny v nomenklaturních funkcích 
b) zahájení studia externí vědecké aspirantury - V. Trojan 
c) návrhy posluchačů stranických kursů 
d) návrhy na potvrzení kandidátů a nových členů KSČ 
e) disciplinární řízení 
f) kádrové zabezpečení výborů základních organizací KSČ 

pracujících pod přímým vlivem KV KSČ  

  

2.  Harmonogram konferencí a „všeplenárních“ schůzí místních výborů KSČ                
a celozávodních výborů KSČ 

  

3.  Zhodnocení družebních styků za období 1986 – 1987 a návrh na léta 1988 – 
1989 
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4.  Návrhy na uchazeče o studium vysokých škol pedagogického směru 
z okresu Ústí nad Labem 

  

5.  Projednání plnění časového harmonogramu postupu realizace koncepce 
přednádražního prostoru 

  

6.  Kontrolní zpráva o plnění stranických orgánů k rozvoji pracovní iniciativy 
Ústřední radou odborů, Pražské výzvy a BFO Pionýrské organizace (???) 

  

7.  Návrhy na udělení čestného uznání k „Vítěznému únoru”   
8.  Ústní informace 

 
  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 16. 3. 1988 1988 A 262 
1.  Návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ ze dne 20. 1. 1988 – 

funkce předsedy základní organizace KSČ O. Szaffnera 
v Hydrometeorologickém ústavu 

  

2.  Kádrové návrhy 
a) návrh do funkce politického pracovníka OV KSČ pro stranickou 

práci v zemědělství – M. Suda 
b) zařazení PhDr. D. Sedlmajerové do kádrových rezerv OV KSČ pro 

školství 
c) návrh na vyznamenání – J. Kolář 
d) návrhy posluchačů kursu Krajské politické školy 
e) návrhy na potvrzení kandidátů a nových členů KSČ 
f) návrhy na vyloučení z řad členů KSČ, na zrušení členství 

  

3.  Soubor k realizaci závěrů 12. zasedání OV KSČ k práci národních výborů   
4.  Zpráva o složení členské základny a o disciplinární činnosti za rok 1987   
5.  Zkušenosti a realizace usnesení 3. zasedání ÚV KSČ    
6.  Zpráva o zabezpečení rozpisu plánu na rok 1988   
7.  Návrh na zrušení místního výboru KSČ Velké Březno   
8.  Návrh na zrušení místního výboru KSČ Homole   
9.  Ústní informace 

 
  

Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 21. 3. 1988 1988 A 263 
1.  Příprava materiálů pro okresní konferenci 

a) písemná zpráva 
b) faktografická zpráva 
c) zpráva o výsledcích práce v oblasti vnitřního života strany 
d) návrh usnesení 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 30. 3. 1988 1988 A 263 
1.  Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ   
2.  Návrhy na potvrzení kandidátů KSČ   
3.  Návrhy na potvrzení nových členů KSČ   
4.  Disciplinární řízení   
5.  Kádrové návrhy   
6.  Návrhy na posluchače stranického kursu Krajské politické školy   
7.  Jednotný postup stranických, odborových orgánů, národních výborů                  

a Národní fronty k zabezpečení veřejné diskuse k hlavním zásadám 
zákoníku práce 
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8.  Ústní informace 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 5. 4. 1988 1988 A 263 
1.  Návrhy na posluchače stranického kursu Krajské politické školy   
2.  Disciplinární řízení   
3.  Politicko-organizační zabezpečení zasedání OV KSČ   
4.  Vyhodnocení přípravy, průběhu a výsledků výročních členských schůzí                     

v roce 1988 
  

5.  Ústní zpráva o účinnosti přijatých opatření ke stabilizaci lékařů a pedagogů   
6.  Úroveň práce základních organizací KSČ v oblasti škol v okrese   
7.  Návrh na výjezd Společenského tanečního klubu Krajského kulturního 

střediska Ústí nad Labem 
  

8.  Návrhy na udělení Čestného uznání OV KSČ u příležitosti 40. výročí 
„Vítězného února“ 
 

  

Protokol ze schůze předsednictva OV KSČ 20. 4. 1988  1988 A 263 
1.  Pozvánka na zasedání   
2.  Usnesení předsednictva OV KSČ   
3.  Návrhy na potvrzení nových členů KSČ   
4.  Návrhy na posluchače stranických kursů Krajské politické školy   
5.  Návrh na proplacení věrnostní stabilizační odměny za rok 1987 

pracovníkům OV KSČ Ústí nad Labem 
  

6.  Realizace opatření Okresní správy SNB, Okresní prokuratury a Okresního 
soudu v Ústí nad Labem v boji proti kriminalitě v okrese na léta 1986 – 
1990 

  

7.  Řešení rekultivací SHD v letech 1988 – 1990 a návrh na 9. pětiletku v okrese 
Ústí nad Labem 

  

8.  Kádrové zabezpečení okresní konference Českého svazu tělesné výchovy   
9.  Vyhodnocení socialistické soutěže o Rudou standartu Rady Národního 

výboru města Ústí nad Labem a předsednictva Okresní odborové rady                
a udělení „Štítů 8. pětiletky” za rok 1987 kolektivům 
a jednotlivcům za rozvoj iniciativy pracujících 

  

10.  Návrh na udělení medaile „Za obětavou práci pro socialismus”  Z. Královi   
11.  Návrh na složení pracovní skupiny předsednictva OV KSČ k prošetření 

stížnosti výboru základní organizace KSČ při Podniku bytového hospodářství 
  

12.  Kádrové návrhy kandidátů na předsedy Výrobního družstva Stavba                       
Ústí nad Labem 
 

  

Protokol ze schůze předsednictva OV KSČ 27. 4. 1988 1988 A 263 
1.  Pozvánka na zasedání   
2.  Usnesení předsednictva OV KSČ   
3.  Kádrové návrhy   
4.  Návrhy na potvrzení kandidátů KSČ   
5.  Kontrolní zpráva o stavu zabezpečování výstavby v Teplárně Trmice   
6.  Informativní zpráva o výsledcích v plnění státního plánu za 1. čtvrtletí 1988 

v průmyslu, stavebnictví, zemědělství a potravinářském průmyslu                       
se zaměřením na neplnící organizace a zabezpečení úkolů příštího období 
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7.  Kontrola plnění opatření předsednictva OV KSČ ze dne 14. 10. 1987                      
ke stavu středního školství 

  

8.  Návrh na ustavení 4. základní organizace KSČ na Pedagogické fakultě           
v Ústí nad Labem k 1. 5. 1988 a návrh do funkce předsedy základní 
organizace KSČ  
 

  

Protokol ze schůze předsednictva OV KSČ 11. 5. 1988 1988 A 263 
1.  Pozvánka na zasedání   
2.  Program jednání   
3.  Usnesení předsednictva   
4.  Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ   
5.  Změny v nomenklaturních funkcích OV KSČ   
6.  Návrhy na posluchače stranického kursu Krajské politické školy   
7.  Návrh na udělení Čestného uznání OV KSČ   
8.  Návrhy na potvrzení kandidátů a nových členů KSČ   
9.  Disciplinární řízení   

10.  Návrh zprávy pro zasedání OV KSČ k aktuálním otázkám ekologické 
odpovědnosti za tvorbu a ochranu životního prostředí v okrese 

  

11.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ za období od 2. 3. do 27. 4. 1988   
12.  Vyhodnocení zimního období 1987/1988 včetně plnění programu úspor 

paliv a energie, kontrola zabezpečení úkolů předsednictva OV KSČ                              
z 29. 7. 1987 v n. p. Chemopharma a Spoleku pro chemickou a hutní výrobu 

  

13.  Politicko-organizační zabezpečení voleb socialistické samosprávy a návrhy 
volebních komisí 

  

14.  Návrh na složení pracovní skupiny OV KSČ pro odborné posouzení                        
a zpracování stanovisek při řízení dalšího postupu změn organizačních 
struktur 

  

15.  Teze vystoupení pro zasedání OV KSČ „K postupu okresní stranické 
organizace při zabezpečování usnesení ÚV KSČ ke zkvalitnění kádrové 
politiky” ze dne 18. 12. 1987 

  

16.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení zasedání OV KSČ k postupu 
okresní stranické organizace při zabezpečování usnesení ÚV KSČ                            
ke zkvalitnění kádrové politiky ze dne 18. 12. 1987 

  

17.  Politicko-organizační zabezpečení vyřazení absolventů 3. ročníku Večerní 
university marxismu-leninismu 1988 

  

18.  Složení komisí pro závěrečné zkoušky 3. ročníku Večerní university 
marxismu-leninismu 1985 – 1988 

  

19.  Návrh dlouhodobého delegování členů stranického orgánu a pracovníků 
aparátu OV KSČ k zabezpečování přijímání kandidátů ve vybraných 
základních organizacích KSČ na úseku stranické práce v průmyslu 
 

  

Protokol ze schůze předsednictva OV KSČ 25. 5. 1988 1988 A 264 
1.  Pozvánka na zasedání   
2.  Program jednání   
3.  Usnesení předsednictva   
4.  Kádrové návrhy 

a) změny v nomenklaturních funkcích OV KSČ 
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b) zahájení studia externí vědecké aspirantury - ing. J. Petřík 
c) návrh na udělení čestného titulu „Zasloužilý lékař“ –                     

MUDr. J. Stehlík 
5.  Návrhy na potvrzení nových členů KSČ   
6.  Disciplinární řízení   
7.  Návrhy na schválení nových příslušníků Lidových milicí v okrese                        

Ústí nad Labem 
  

8.  Kontrolní zpráva o plnění usnesení pléna ÚV KSČ z 27. 8. 1986 „K dalšímu 
doplňování a přípravě záložního důstojnického a praporčického sboru  
a záloh politického aparátu ozbrojených sil ČSSR v letech 1986 – 1990“ 
v podmínkách okresu v roce 1987 

  

9.  Kádrové zabezpečení okresní konference Svazu pro spolupráci s armádou 
konané v Ústí nad Labem 

  

10.  Příprava okresní konference Socialistické akademie   
11.  Politicko-organizační zabezpečení oslav 44. výročí Slovenského národního 

povstání 
  

12.  Návrhy na uchazeče o studium na vysokých školách v zahraničí   
13.  Návrh na udělení „Plakety KV KSČ“   
14.  Návrh na udělení „Čestného uznání KV KSČ“   
15.  Návrh na udělení „Čestného uznání ÚV KSČ“   
16.  Návrh zprávy o činnosti předsednictva OV KSČ za období                                                

od 2. 3. do 11. 5. 1988 
  

17.  Podíl komunistů závodu 01 Severočeské konstruktivy a závodu 01 
Pozemních staveb Ústí nad Labem na zabezpečení úkolů „Programu rozvoje 
krajského města“ 

  

18.  Návrh na ustavení základní organizace KSČ č. 5 v Kovohutích S. M. Kirova          
v Povrlech 

  

19.  Návrh na složení rad pracovních kolektivů, předsedů a místopředsedů 
v závodech Tesla, České loděnice v Ústí nad Labem a Sigma Chabařovice 

  

20.  Návrh kádrového složení komisí OV KSČ a návrh plánu jejich práce   
21.  Návrh kádrového pořádku OV KSČ   
22.  Návrh kádrového programu OV KSČ na roky 1988 – 1991   
23.  Zpráva předsednictva OV KSČ a návrh usnesení na zasedání OV KSČ  

 
  

Protokol ze schůze předsednictva OV KSČ 8. 6. 1988 1988 A 264 
1.  Pozvánka na zasedání   
2.  Program jednání   
3.  Usnesení předsednictva OV KSČ   
4.  Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ   
5.  Kádrové návrhy 

a) zařazení do kádrových rezerv OV KSČ 
b) zahájení externí vědecké aspirantury - RNDr. Z. Kadlecová  
c) propůjčení státního vyznamenání „Za pracovní věrnost“ –                    

I. Bayer 
d) udělení čestného titulu „Zasloužilý zdravotnický pracovník“                 

J. Havlíček  

  

6.  Návrhy na potvrzení kandidátů a nových členů KSČ   
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7.  Disciplinární řízení   
8.  Návrh řešení připomínek z okresní konference KSČ konané ve dnech                     

16. – 17. 4. 1988 
  

9.  Opatření ke zdokonalení informačního systému v okresní stranické 
organizaci 

  

10.  Návrh hlavních úkolů a postup při realizaci dokumentu pléna ÚV KSČ 
směřujícího k aktivizaci Národní fronty a organizací v ní sdružených; zvýšení 
jejich účasti na tvorbě, realizaci a kontrole politiky v okrese 

  

11.  Návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ ze dne 27. 4. 1988 – 
schválení založení základní organizace KSČ č. 4 na Pedagogické fakultě               
ke dni 1. 5. 1988 

  

12.  Návrh posluchačů do 1. ročníku Večerní university marxismu-leninismu 
1988/1989 

  

13.  Vyhodnocení oslav 1. máje v krajském městě   
14.  Realizace a navrhovaná opatření k řešení rozhodujících problémů 

Okresního ústavu národního zdraví Ústí nad Labem 
  

15.  Kontrola plnění opatření předsednictva OV KSČ z 21. 1. 1987 k rozvoji 
placených a neplacených služeb v okrese Ústí nad Labem včetně opatření 
okresní kontrolní a revizní komise KSČ 

  

16.  Program rozšíření kulturně-výchovných a zábavných akcí pro děti a mládež 
v rámci volného času v okrese včetně rozvoje klubů a sportovišť 
 

  

Protokol ze schůze předsednictva OV KSČ 22. 6. 1988 1988 A 264 
1.  Pozvánka na zasedání   
2.  Program jednání   
3.  Usnesení předsednictva OV KSČ   
4.  Kádrové návrhy 

a) změny v nomenklaturních funkcích OV KSČ 
b) zahájení externí vědecké aspirantury – M. Petrák, VÚANCH  
c) zařazení do kádrových rezerv OV KSČ 

  

5.  Návrh na potvrzení kandidátů KSČ   
6.  Návrh na potvrzení nových členů KSČ   
7.  Disciplinární řízení – návrhy na zrušení členství   
8.  Zhodnocení schůzové činnosti za měsíc květen 1988   
9.  Návrhy plánu činnosti komisí OV KSČ   

10.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ za období od 25. 5. do 8. 6. 1988   
11.  Celokrajské setkání bezpříspěvkových dárců krve Severočeského kraje   
12.  Návrh na ustavení okresní tiskové komise, komise masové politické práce, 

komise ekonomické propagandy a agitace a školské komise OV KSČ včetně 
návrhů plánů práce komisí 

  

13.  Hodnocení kursů v Okresní politické škole za školní rok 1987/1988 a návrh 
programu Okresní politické školy na období 1988/1989 

  

14.  Politicko-organizační zabezpečení voleb socialistické samosprávy ve 
Státním statku Ústí nad Labem 

  

15.  Návrh na ustavení základní organizace KSČ Geodézie Liberec, středisko Ústí 
nad Labem a návrh do funkce důvěrníka základní organizace KSČ 

  

16.  Program a rozpočet pobytu delegace ÚV Lidové revoluční strany Kampučie   
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dne 15. 6. 1988 
17.  Návrh na zrušení základní organizace KSČ při závodu Prefa Vaňov                           

n. p. a Prefa Ústí nad Labem k 30. 6. 1988 
  

18.  Návrh do funkce předsedy představenstva Stavebně bytového družstva 
Družba, návrh kandidátky představenstva a vedoucího stranické skupiny 

  

19.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení zasedání OV KSČ k přístupům 
odpovědných pracovníků, orgánů a organizací při zabezpečování úkolů                           
8. pětiletky a Oblastního plánu rozvoje Severočeského kraje 

  

20.  Výsledky naplňování usnesení předsednictva OV KSČ a návrh na vyjmutí 
z evidence u splněných úkolů 

  

21.  Návrh na udělení Čestného uznání ÚV KSČ J. Malému    
22.  Politicko-organizační zabezpečení k zabezpečení úkolů k. p. Severočeské 

energetické závody Most, ke zřízení orgánů socialistické samosprávy                    
na úrovni státního podniku České energetické závody v závodě Rozvod 
tepla Ústí nad Labem, Teplárna Trmice a Rozvodného závodu Severočeské 
energetické závody Děčín, závod Ústí nad Labem 

  

23.  Politicko-organizační zabezpečení voleb socialistické samosprávy a návrhy 
volebních komisí v závodech Sfinx Ústí nad Labem a Sfinx Telnice 

  

24.  Politicko-organizační zabezpečení voleb socialistické samosprávy státního 
podniku SHD Most 

  

25.  Návrh usnesení zasedání OV KSČ dne 29. 6. 1988   
26.  Návrhy plánu předsednictva OV KSČ na 2. pololetí 1988 

 
  

Protokol ze schůze předsednictva OV KSČ 6. 7. 1988 1988 A 265 
1.  Pozvánka na zasedání   
2.  Program jednání   
3.  Usnesení předsednictva OV KSČ   
4.  Kádrové návrhy 

a) změny v nomenklaturních funkcích OV KSČ 
b) zařazení do kádrových rezerv OV KSČ 
c) propůjčení státního vyznamenání 

  

5.  Návrhy na potvrzení kandidátů a nových členů KSČ   
6.  Návrh na složení komise masové politické práce OV KSČ a návrh plánu 

práce na 2. pololetí 1988 
  

7.  Plán vnitrostranických informací OV KSČ na 2. pololetí 1988   
8.  Závěr šetření nedodržení podmínek zřízení prodejny Eso a večerního 

prodeje 
  

9.  Kontrolní zpráva o výsledcích plnění závěrů výjezdního zasedání 
předsednictva OV KSČ dne 24. 6. 1987 k řešení městské hromadné dopravy 

  

10.  Výsledek šetření stížnosti základní organizace KSČ při Podniku bytového 
hospodářství komisí schválenou předsednictvem OV KSČ dne 20. 4. 1988 

  

11.  Vyhodnocení práce aktivistů OV KSČ   
12.  Plán práce předsednictva OV KSČ na 2. pololetí 1988 

 
  

Protokol ze schůze předsednictva OV KSČ 20. 7. 1988 1988 A 265 
1.  Pozvánka na zasedání   
2.  Program jednání   
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3.  Usnesení předsednictva OV KSČ   
4.  Kádrové otázky 

a) změna v nomenklaturní funkci KV KSČ 
b) změna v nomenklaturní funkci OV KSČ 
c) propůjčení státního vyznamenání 

  

5.  Návrhy na potvrzení kandidátů a nových členů KSČ   
6.  Návrhy na vyškrtnutí z řad kandidátů, na vyloučení z řad členů, na zrušení 

členství, na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ 
  

7.  Zhodnocení obsahové úrovně Zpravodaje OV KSČ za 1. pololetí 1988               
a návrh na 2. pololetí 1988 

  

8.  Politicko-organizační zabezpečení klidu a pořádku v srpnových dnech               
v okrese 

  

9.  Hodnocení stranického vzdělávání 1987/1988 a návrh zvýšení účinnosti            
a kvality stranického vzdělávání a práce Domu politické výchovy OV KSČ 
z pohledu 7. a 9. zasedání ÚV KSČ 

  

10.  Vyhodnocení zimního období 1987/1988 včetně plnění programu SCP 02 
(státní cílový program) a socialistické soutěže za úsporu paliv a energií 

  

11.  Měsíční informace o vývoji politické situace a postupu stranických orgánů      
a organizací při zabezpečování závěrů XVII. sjezdu a usnesení ÚV KSČ 
v červnu 1988 

  

12.  Politicko-organizační zabezpečení OV KSČ návrhů osobních důchodů 
příslušníkům Lidových milicí a občanům, kteří v roce 1948 významně 
přispěli k vítězství pracujícího lidu (materiál chybí, předloženo zřejmě pouze 
ústně) 
 

  

Protokol ze schůze předsednictva OV KSČ 10. 8. 1988 1988 A 265 
1.  Program jednání   
2.  Usnesení předsednictva OV KSČ   
3.  Kádrové návrhy   
4.  Návrhy na posluchače stranických kursů Krajské politické školy   
5.  Návrhy na potvrzení nových členů KSČ   
6.  Disciplinární řízení   
7.  Návrh polticko-organizačního a obsahového zabezpečení ideologické 

konference OV KSČ  
  

8.  Kádrové zabezpečení školního roku 1988/1989 na středních školách okresu 
Ústí nad Labem 

  

9.  Návrh na zařazení absolventů Večerní university marxismu-leninismu              
do lektorské činnosti; návrh na doplnění lektorských skupin Domu politické 
výchovy OV KSČ 

  

10.  Harmonogram postupů, termínů a zodpovědnosti za zajištění úkolů 
vyplývajících z řešení koncepce přednádražního prostoru včetně dořešení 
občanské vybavenosti a vyřešení otázky výměníkové stanice na Střekově 

  

11.  Návrh organizačních struktur podniků řízených národními výbory v okrese   
12.  Návrh na složení rady pracovního kolektivu, předsedu a místopředsedu     

ve Státním statku Ústí nad Labem  
  

13.  Měsíční informace o vývoji politické situace a postupu stranických orgánů              
a organizací při zabezpečování závěrů XVII. sjezdu a usnesení  
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ÚV KSČ v červenci 1988 
14.  Návrh na organizování besed tajemníků OV KSČ a členů předsednictva            

OV KSČ v pracovních kolektivech a s funkcionáři stranických, státních  
a společenských orgánů a organizací k aktuálním otázkám stranické práce v 
okrese 
 

  

Protokol ze schůze předsednictva OV KSČ 17. 8. 1988 1988 A 265 
1.  Program jednání   
2.  Usnesení předsednictva OV KSČ   
3.  Kádrové návrhy   
4.  Rozbor hospodaření okresní organizace KSČ za 1. pololetí   
5.  Návrhy na přiznání osobních důchodů bývalým dlouholetým zasloužilým 

příslušníkům Lidových milicí a občanům, kteří v roce 1948 významně 
přispěli k vítězství pracujícího lidu 

  

6.  Návrh do funkce ředitele Státního statku Ústí nad Labem  - Z. Pokorný   
7.  Zabezpečení závěrů 3. a 9. zasedání ÚV KSČ ke zkvalitňování a růstu členské 

základny ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu 
  

8.  Podíl oddělení pro řízení stranické práce v průmyslu a tajemníka OV KSČ          
na realizaci závěrů 3. zasedání ÚV KSČ 
 

  

Protokol ze schůze předsednictva OV KSČ 31. 8. 1988 1988 A 265 
1.  Program jednání   
2.  Usnesení předsednictva OV KSČ   
3.  Kádrové návrhy   
4.  Návrh na posluchače stranického kursu Krajské politické školy   
5.  Návrh na potvrzení nových členů KSČ   
6.  Disciplinární řízení   
7.  Návrh řešení připomínky ze základní organizace KSČ č. 15 k výchově 

dělnické mládeže  
  

8.  Návrh zprávy – stanoviska předsednictva OV KSČ ke kontrole plnění úkolů 
při zabezpečování státního plánu 8. pětiletky a OPRSK (?) pro plenární 
zasedání OV KSČ  

  

9.  Problémy v plnění plánu komplexní bytové výstavby a modernizace 
bytového fondu za 1. pololetí 8. pětiletky – výhled do roku 1989,  
příprava komplexní bytové výstavby na 9. pětiletku 

  

10.  Zpráva o stavu a vyřizování připomínek a námětů z členských schůzí 
základních organizací KSČ v okrese za 1. pololetí 

  

11.  Zpráva o stavu složení členské základny a o disciplinární činnosti                               
za 1. pololetí roku 1988 

  

12.  Stanovisko OV KSČ ke stavu v přestavbě organizačních struktur výrobně- 
technické, vědecko-výzkumné a oběhové základny na státní podniky 

  

13.  Informativní zpráva „Jak se v podmínkách okresu Ústí nad Labem realizují 
opatření přijatá plénem ÚV KSČ dne 21. 10. 1987 ke zlepšení otevřené 
informovanosti veřejnosti“ 

  

14.  Návrh na výjezd Bendova komorního orchestru Domu kultury ROH                       
do Západního Berlína 
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Protokol ze schůze předsednictva OV KSČ 14. 9. 1988 1988 A 266 
1.  Program jednání   
2.  Usnesení předsednictva OV KSČ   
3.  Kádrové návrhy   
4.  Návrhy na posluchače stranických kursů Krajské politické školy   
5.  Návrhy na potvrzení za členy a kandidáty KSČ   
6.  Disciplinární řízení   
7.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ za období od 22. 6. do 31. 8. 1988   
8.  Měsíční informace o vývoji politické situace a postupu stranických orgánů       

a organizací při zabezpečování závěrů XVII. sjezdu a usnesení ÚV KSČ 
v srpnu 1988 

  

9.  Návrh stanoviska OV KSČ k individuálnímu návrhu závodu Okresního 
stavebního podniku na zřízení státního podniku se sídlem                         
v Ústí nad Labem  

  

10.  Příprava zasedání OV KSČ 29. 9. 1988 – návrh písemné zprávy                                   
o ekonomickém vývoji v okrese, návrh konkrétního politicko-organizačního 
zabezpečení přípravy zasedání a návrh stanoviska předsednictva OV KSČ 

  

11.  Politicko-organizační opatření k zabezpečení hodnocení práce poslanců 
národních výborů okresu za období 1986 – 1988 
 

  

Protokol ze schůze předsednictva OV KSČ 28. 9. 1988 1988 A 266 
1.  Program jednání   
2.  Usnesení předsednictva OV KSČ   
3.  Kádrové návrhy   
4.  Návrhy na posluchače stranických kursů   
5.  Návrhy na propůjčení státních vyznamenání a medaile „Za obětavou práci 

pro socialismus“ v  roce 1989 
  

6.  Návrhy na potvrzení nových členů KSČ   
7.  Disciplinární řízení   
8.  Zpráva o stavu složení členské základny a disciplinární činnosti za 1. pololetí 

roku 1988 
  

9.  Zpráva o provedených opatřeních a výsledcích v rozvoji výkonnostního 
sportu v okrese Ústí nad Labem 

  

10.  Zajištění zimních opatření 1988/1989 v okrese   
11.  Jak komunisté Okresního stavebního podniku a Národního výboru města 

Ústí nad Labem zabezpečují úkoly místního stavebnictví; program rozvoje 
Okresního stavebního podniku v 8. pětiletce a po roce 1990 

  

12.  Výsledek kontrol a revizí dodržování Směrnic ÚV KSČ k vedení 
administrativy ke stranickému hospodaření, k výpočtu a placení členských 
příspěvků základních organizací KSČ za 1. pololetí 1988 

  

13.  Zpráva z koordinované kontroly „Jak stranické organizace bojují za 
důsledné plnění úkolů hospodářského plánu a vedou komunisty i ostatní 
pracující k urychlení vědecko-technického rozvoje a jeho využití v praxi“ 

  

14.  Plnění opatření k formování stranického aparátu schváleného 
sekretariátem KV KSČ 20. 11. 1986, naplňování systemizace a úroveň 

  



[253] 

 

výběru a přípravy kádrových rezerv pro aparát OV KSČ 
15.  Návrh na zrušení členství v KSČ M. Salaby ze základní organizace KSČ 

Automobilových závodů Libouchec 
  

16.  Návrh obsahového programu pobytu a rozpočtu pro delegaci městského 
výboru KSSS (z Vladimiru) v okrese Ústí nad Labem                                             
ve dnech 3. – 7. 10. 1988 
 

  

Protokol ze schůze předsednictva OV KSČ 14. 10. 1988 1988 A 266 
1.  Program jednání   
2.  Usnesení předsednictva OV KSČ   
3.  Kádrové návrhy   
4.  Návrh na posluchače kursu Krajské politické školy pro předsedy základních 

organizací KSČ v zemědělství 
  

5.  Návrhy na potvrzení za členy a kandidáty KSČ   
6.  Disciplinární řízení   
7.  Měsíční informace o vývoji politické situace a postupu stranických orgánů     

a organizací při zabezpečování závěrů XVII. sjezdu a usnesení ÚV KSČ v září 
1988 

  

8.  Plnění úkolů 10. zasedání OV KSČ a další postup při zkvalitňování práce 
s mladou generací 

  

9.  Jednotná koncepce řízní kultury v okrese Ústí nad Labem   
10.  Zhodnocení žňových prací a bilance sklizně obilovin ve Státním statku                    

Ústí nad Labem 
  

11.  Zhodnocení plnění úkolů okresní konference KSČ z pohledu účinnosti práce 
OV KSČ a odboček Svazu československo-sovětského přátelství 

  

12.  Zhodnocení dosavadních přístupů odborových orgánů a organizací při 
přestavbě a volbách socialistické samosprávy a přístupu ředitelů podniků 
v ústeckém okrese; strukturální změny v odborech 

  

13.  Zpráva „Jak plní podniky a závody se sídlem v okrese Ústí nad Labem své 
závazky při zabezpečování požadavků trhu se zaměřením na realizaci 
závěrů 6. zasedání ÚV KSČ s konkrétním promítnutím do zásobování 
okresu“ 

  

14.  Podíl ideologického oddělení OV KSČ a tajemnice OV KSČ M. Kumpfové               
na realizaci závěrů 3. zasedání ÚV KSČ –  formou složení účtů 

  

15.  Podíl oddělení stranické práce v zemědělství a potravinářském průmyslu              
a tajemníka OV KSČ Č. Türba na realizaci závěrů 3. zasedání ÚV KSČ 

  

16.  Návrhy na udělení čestného uznání OV KSČ u příležitosti 40. výročí 
„Vítězného února“ 

  

17.  Návrhy na udělení „Čestného uznání OV KSČ“   
18.  Realizace závěrů 9. zasedání ÚV KSČ v podmínkách základních organizací 

KSČ a celozávodního výboru KSČ v Kovohutích Povrly 
  

19.  Politicko-organizační zabezpečení hlavních akcí na počest 70. výročí vzniku 
Československa 

  

20.  Politicko-organizační zabezpečení oslav 71. výročí „VŘSR“ v Ústí nad Labem 
 

  

Protokol ze schůze předsednictva OV KSČ 26. 10. 1988 1988 A 266 
1.  Program jednání   
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2.  Usnesení předsednictva OV KSČ   
3.  Kádrové návrhy   
4.  Návrh na posluchače měsíčního internátního kursu Vysoké politické školy 

ÚV KSČ pro uvolněné vedoucí v Bratislavě  -  J. Vaníček 
  

5.  Návrhy na potvrzení za členy a kandidáty KSČ   
6.  Disciplinární řízení   
7.  Návrh na zrušení členství v KSČ J. Ropové pro neplnění základních 

povinností člena KSČ 
  

8.  Návrh rozpočtu OV KSČ na rok 1989 a stanovisko okresní kontrolní a revizní 
komise KSČ k návrhu rozpočtu OV KSČ 

  

9.  Kontrolní zpráva o realizaci usnesení předsednictva OV KSČ z 20. 4. 1988 
k řešení rekultivací SHD v letech 1988 – 1990 a návrh na 9. pětiletku 
v okrese Ústí nad Labem 

  

10.  Složení okresního spartakiádního štábu   
11.  Návrh organizační struktury OV Národní fronty a návrh na rozšíření 

delegování do OV Národní fronty a předsednictva 
  

12.  Problémy plnění státního plánu za tři čtvrtletí roku 1988; příprava plánu 
pro rok 1989 se zaměřením na k. p. Severočeské tukové závody, Palivový 
kombinát Antonína Zápotockého, n. p. Spolchemie, Tonaso Neštěmice                
a Prefa Ústí nad Labem 

  

13.  Informace o stavu přijímání kandidátů k 13. 10. 1988 a předpokládaný 
vývoj do konce roku 1988 

  

14.  Návrh přípravy politicko-organizačního zabezpečení přípravy 5. zasedání           
OV KSČ 

  

15.  Politicko-organizační zabezpečení výjezdního zasedání předsednictva                
OV KSČ dne 9. 11. 1988 v k. p. Severočeské tukové závody 

  

16.  Politicko-organizační opatření k zabezpečení klidu a pořádku v období oslav 
založení republiky 
 

  

Protokol ze schůze předsednictva OV KSČ 9. 11. 1988 1988 A 267 
1.  Program jednání   
2.  Usnesení předsednictva OV KSČ   
3.  Kádrové návrhy   
4.  Návrh na posluchače stranických kursů Krajské politické školy   
5.  Návrhy na potvrzení kandidátů KSČ   
6.  Disciplinární řízení   
7.  Návrhy na potvrzení nových členů KSČ   
8.  Jak komunisté, vedoucí pracovníci k. p. Severočeské tukové závody 

zabezpečují úkoly v přestavbě hospodářského mechanismu 
  

9.  Analýza práce základních organizací KSČ na školách I. a II. cyklu v okrese 
Ústí nad Labem a návrh konkrétních opatření ke zvýšení jejich účinnosti 

  

10.  Zpráva o provedené inventuře a hospodaření v jednotkách a štábu 
Lidových milicí okresu na rok 1988 

  

11.  Zpráva o činnosti jednotek a štábu Lidových milicí v roce 1988 a návrh 
plánu hlavních úkolů a opatření na rok 1989 

  

12.  Výsledek šetření stížností základní organizace KSČ při Podniku bytového 
hospodářství komisí schválenou v předsednictvu OV KSČ 20. 4. 1988 

  



[255] 

 

13.  Informace o vývoji politické situace v říjnu 1988   
14.  Návrh na odvolání z funkce ředitele podniku Restaurace Ústí nad Labem    

ing. M. Červenky 
 

  

Protokol ze schůze předsednictva OV KSČ 23. 11. 1988 1988 A 267 
1.  Program jednání   
2.  Usnesení předsednictva OV KSČ   
3.  Kádrové návrhy   
4.  Návrh na posluchače stranického kursu Krajské politické školy   
5.  Návrhy na potvrzení kandidátů a nových členů KSČ   
6.  Návrh na zrušení členství v KSČ   
7.  Návrh „Generelu životního prostředí okresu Ústí nad Labem do roku 2000“ 

a postupu jeho projednání v orgánech národních výborů 
  

8.  Výsledná zpráva z následné kontroly „Plnění usnesení a opatření 
předsednictva OV KSČ přijatých dne 21. 1. 1987 na základě projednané 
zprávy okresní kontrolní a revizní komise KSČ o naplňování závěrů                      
6. zasedání ÚV KSČ k rozvoji služeb” 

  

9.  Plnění úkolů 10. zasedání OV KSČ a další postup při zkvalitňování práce 
s mladou generací 

  

10.  Zhodnocení vyřízení připomínek z diskusních vystoupení na okresní 
konferenci KSČ konané ve dnech 16. – 17. 4. 1988 

  

11.  Návrh na uvolnění z funkce předsedy základní organizace KSČ Petrovice                
a návrh do funkce předsedy J. Bendy 

  

12.  Návrh řešení připomínek ze 4. plenárního zasedání OV KSČ ke kontrole 
plnění úkolů zabezpečování státního plánu rozvoje 8. pětiletky a Oblastního 
plánu rozvoje Severočeského kraje 

  

13.  Návrh tezí a zpráv předsednictva OV KSČ na 5. zasedání OV KSČ                         
ke zkušenostem ze zabezpečení cílů přestavby v oblasti výrobní základny          
a zkvalitňování členské základny 

  

14.  Získávání žáků na vojenské školy 
 

  

Protokol ze schůze předsednictva OV KSČ 14. 12. 1988 1988 A 267 
1.  Program jednání   
2.  Usnesení předsednictva OV KSČ   
3.  Kádrové návrhy   
4.  Návrhy na posluchače stranických kursů Krajské politické školy   
5.  Návrh na úpravu starobních důchodů předválečným členům a zasloužilým 

funkcionářům strany na základě usnesení sekretariátu ÚV KSČ 
  

6.  Návrhy na potvrzení kandidátů a nových členů KSČ   
7.  Disciplinární řízení   
8.  Návrh na uchazeče o studium na vysokých školách v zahraničí   
9.  Návrh na výjezd Smíšeného pěveckého sboru Pedagogické fakulty               

Ústí nad Labem do NSR 
  

10.  Kontrolní zpráva o realizaci Dopisu pléna ÚV KSČ stranickým orgánům                   
a organizacím k prohlubování účinnosti boje proti porušování zásad 
socialistické zákonnosti, morálky a disciplíny 

  

11.  Jak komunisté a vedoucí pracovníci SHD Palivového kombinátu Antonína   
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Zápotockého Ústí nad Labem plní opatření k Dopisu pléna ÚV KSČ 
k prohlubování účinnosti boje proti porušování zásad socialistické 
zákonnosti, morálky a disciplíny 

12.  Měsíční informace o vývoji politické situace a postupu stranických orgánů  
a organizací při zabezpečování závěrů XVII. sjezdu a usnesení ÚV KSČ 
v listopadu 1988 
 

  

Protokol ze schůze předsednictva OV KSČ 21. 12. 1988 1988 A 268 
1.  Program jednání   
2.  Usnesení předsednictva OV KSČ   
3.  Kádrové návrhy   
4.  Plán výchovy členů a kandidátů OV KSČ a členů okresní kontrolní a revizní 

komise Ústí nad Labem do roku 1991 
  

5.  Návrh na zrušení základní organizace KSČ v Českém cenovém úřadě    
6.  Návrhy na potvrzení kandidátů KSČ   
7.  Úloha okresních novin Sever v procesu přestavby – zhodnocení 

obsahového zaměření a plán hlavních úkolů na rok 1989 
  

8.  Kontrolní zpráva o realizaci usnesení OV KSČ a KV KSČ k programu rozvoje 
masové politické práce – přístupy celozávodního výboru a základní 
organizace KSČ v n. p. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Palivový 
kombinát Antonína Zápotockého, Severočeské tukové závody, Severočeské 
konstruktivě a Okresního podniku místního průmyslu 

  

9.  Upřesnění koncepce na zbývající léta 8. pětiletky a výhled na 9. pětiletku   
10.  Realizace závěrů 9. zasedání ÚV KSČ v podmínkách základní organizace KSČ 

a celozávodního výboru KSČ n. p. Kovohutě S. M. Kirova Povrly 
  

11.  Návrh plánu práce předsednictva OV KSČ na leden 1989   
12.  Informace o přípravě změn stranické struktury ve Spolku pro chemickou             

a hutní výrobu v souvislosti s přechodem na státní podnik 
 

  

Protokol ze schůze předsednictva OV KSČ 4. 1. 1989 1989 A 268 
1.  Program jednání   
2.  Usnesení předsednictva OV KSČ   
3.  Návrh na posluchače kursu Krajské politické školy   
4.  Návrhy na uctění životních jubileí předválečných členů KSČ, pracovníků 

aparátu strany a nomenklaturních kádrů v roce 1989 
  

5.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení voleb samosprávných orgánů                 
a ředitelů státních podniků Restaurace, Okresního podniku místního 
průmyslu, Podniku bytového hospodářství, Okresního stavebního podniku, 
Dopravního podniku a Zahradnického podniku 

  

6.  Zhodnocení obsahu Zpravodaje OV KSČ za 2. pololetí roku 1988 a návrh 
jeho obsahového zaměření na 1. pololetí 1989 

  

7.  Plán vnitrostranických informací OV KSČ na 1. pololetí 1989   
8.  Návrh na ustavení základní organizace KSČ ve výrobním družstvu invalidů 

INVA v Ústí nad Labem 
  

9.  Návrh na řešení připomínek ze 4. zasedání OV KSČ dne 29. 9. 1988 členy          
a kandidáty OV KSČ 

  

10.  Návrhy plánu práce komisí OV KSČ na 1. pololetí    
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11.  Návrh na ukončení činnosti celozávodního výboru KSČ ve Spolku pro 
chemickou a hutní výrobu 

  

12.  Návrh plánu předsednictva OV KSČ na 1. pololetí   
13.  Kádrové návrhy 

 
  

Protokol ze schůze předsednictva OV KSČ 18. 1. 1989 1989 A 268 
1.  Zápis z jednání předsednictva OV KSČ   
2.  Program jednání   
3.  Usnesení předsednictva OV KSČ   
4.  Kádrové návrhy   
5.  Návrh na posluchače kursů Vysoké školy politické ÚV KSČ v Praze                                 

a na fakultě v Bratislavě 
  

6.  Návrhy na potvrzení nových členů KSČ   
7.  Disciplinární řízení   
8.  Hodnocení vývoje politické situace za měsíc prosinec 1988   
9.  Aktuální úkoly ideologické práce po 10. zasedání ÚV KSČ   

10.  Postup OV KSČ po 12. zasedání ÚV KSČ k zabezpečení hlavních úkolů 
okresní konference KSČ, výročních členských schůzí, „všeplenárních“ schůzí 
a stranických konferencí a zabezpečení přípravy XVIII. sjezdu  

  

11.  Ideově-politické pojetí oslav významných výročí v roce 1989   
12.  Informace o stavu příprav voleb samosprávných orgánů a ředitelů státních 

podniků v organizacích řízených KV KSČ se sídlem v Ústí nad Labem 
  

13.  Návrhy na schválení nových příslušníků Lidových milicí v okrese                             
Ústí nad Labem 

  

14.  Návrhy na ukončení členství v Lidových milicí v okrese   
15.  Návrhy na svolání stranické skupiny OV Českého svazu žen   
16.  Informace o změně organizační struktury aparátu OV SSM Ústí nad Labem   
17.  Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ za uplynulé období   
18.  Kádrová příprava okresní konference ČSČK   
19.  Zhodnocení výsledků veřejných schůzí s občany v závěru roku 1988                              

se zaměřením na řešení připomínek a námětů občanů v okrese 
  

20.  Využití objektu Vladimirská 4    
21.  Návrh na strukturální změny ve stranické výstavbě v Severočeských 

tukových závodech Ústí nad Labem 
  

22.  Zpráva o počtu volných bytů v okrese Ústí nad Labem 
 

  

Protokol ze schůze předsednictva OV KSČ 1. 3. 1989 1989 A 269 
1.  Program jednání   
2.  Usnesení předsednictva OV KSČ   
3.  Kádrové návrhy   
4.  Návrh na posluchače kursu Krajské politické školy pro průvodce cestovní 

kanceláře mládeže SSM 
  

5.  Návrhy na potvrzení kandidátů KSČ   
6.  Návrhy na potvrzení nových členů KSČ   
7.  Disciplinární řízení   
8.  Návrh na rozdělení základní organizace KSČ č. 32 na základní organizace 

KSČ č. 32 a č. 50 
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9.  Zhodnocení vývoje politické, sociálně-ekonomické a státobezpečnostní 
situace v okrese za měsíc únor 

  

10.  Doplnění zprávy o kádrovém zabezpečení voleb samosprávných orgánů 
v Dopravním podniku, Okresním podniku místního průmyslu                                  
a Zahradnickém podniku 
 

  

Protokol ze schůze předsednictva OV KSČ 15. 3. 1989 1989 A 269 
1.  Program jednání   
2.  Usnesení předsednictva OV KSČ   
3.  Kádrové návrhy   
4.  Návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ z 15. 2. 1989   
5.  Návrh na posluchače stranických kursů Krajské politické školy   
6.  Disciplinární řízení   
7.  Návrhy na potvrzení kandidátů a nových členů KSČ   
8.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení 7. zasedání OV KSČ k hlavním 

problémům rozvoje služeb v okrese Ústí nad Labem a k postupu jejich 
řešení 

  

9.  Návrh zprávy a usnesení pro zasedání OV KSČ  „K hlavním problémům 
rozvoje služeb v okrese” 

  

10.  Návrh zprávy o vyřizování stížností a dopisů pracujících za rok 1988 
okresním výborem KSČ a informace o vyřizování stížností a dopisů 
pracujících došlých na okresní soud, okresní prokuraturu, okresní správu 
SNB a výbor lidové kontroly při Národním výboru města Ústí nad Labem 

  

11.  Návrh na předsedu Rady pracujících ve Spolku pro chemickou a hutní 
výrobu  

  

12.  Návrh řešení připomínek z 6. zasedání OV KSČ konaného dne 31. 1. 1989 
přednesených členy a kandidáty OV KSČ 

  

13.  Program rozvoje obvodu č. 6 - Střekov 
 

  

Protokol ze schůze předsednictva OV KSČ 12. 4. 1989 1989 A 269 
1.  Zápis z jednání předsednictva OV KSČ   
2.  Program jednání   
3.  Usnesení předsednictva OV KSČ   
4.  Kádrové návrhy   
5.  Disciplinární řízení   
6.  Návrhy na potvrzení kandidátů a nových členů KSČ   
7.  Zabezpečení přepravy pracujících do a ze zaměstnání   
8.  Úkoly v rozvoji iniciativy pracujících na počest XVIII. sjezdu KSČ v okrese 

Ústí nad Labem 
  

9.  Návrh kádrové přípravy voleb socialistické samosprávy v Stavoprojektu                
Ústí nad Labem 

  

10.  Obsahová příprava 7. zasedání OV KSČ   
11.  Návrh opatření k řešení situace oddílových vedoucích Pionýrské organizace 

SSM 
  

12.  Písemné stanovisko oddělení ideově výchovné práce ke složení účtů 
předsedy stranického výboru Spolku pro chemickou a hutní výrobu                       
a předsedy základní organizace KSČ Konstruktiva k programu masové 

  



[259] 

 

politické práce 
13.  Návrh koncepce a rámcové politicko-organizační zabezpečení akce              

„EKO – EX Pionýrské organizace“ v Ústí nad Labem 
  

14.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení k oslavám výročí   
15.  Návrh stanoviska OV KSČ k individuálnímu návrhu Závodů průmyslové 

automatizace Ústí nad Labem na zřízení podniku se sídlem v Ústí nad 
Labem 

  

16.  Informace o řešení připomínek ze 4. zasedání OV KSČ 
 

  

Protokol ze schůze předsednictva OV KSČ 26. 4. 1989 1989 A 269 
1.  Zápis z jednání předsednictva OV KSČ   
2.  Program jednání   
3.  Usnesení předsednictva OV KSČ   
4.  Kádrové návrhy   
5.  Disciplinární řízení   
6.  Návrhy na potvrzení kandidátů a nových členů KSČ   
7.  Zhodnocení vývoje politické, sociálněekonomické a státobezpečnostní 

situace v okrese v dubnu 1989 
  

8.  Komplexní bytová výstavba a modernizace bytového fondu v okrese v roce 
1989 a informace o stavu příprav výstavby bytového fondu na 9. pětiletku a 
výhled do roku 2000 

  

9.  Realizace závěrů 10. zasedání ÚV KSČ a 6. zasedání OV KSČ k ideologické 
práci v podmínkách přestavby a práce celozávodního výboru KSČ a základní 
organizace KSČ k. p. Severočeské tukové závody 

  

10.  Informace o plnění úkolů státního plánu v okrese za 1. čtvrtletí 1989                   
a výhled na 1. pololetí 1989 

  

11.  Návrh stanovisek předsednictva OV KSČ k práci základních organizací KSČ   
12.  Návrh strukturálních změn ve stranické výstavbě spotřebního družstva 

Jednota Ústí nad Labem 
  

13.  Postup oddělení OV KSČ v kádrové přípravě výborů a předsedů základních 
organizací KSČ v souvislosti s přípravou výročních členských schůzí 
základních organizací 

  

14.  Složení účtů místopředsedy základní organizace KSČ při Okresním podniku 
místního průmyslu a předsedy celozávodního výboru KSČ při Palivovém 
kombinátu Antonína Zápotockého k úrovni realizace koncepce rozvoje 
masové politické práce – písemně 

  

15.  Složení účtů o postupu základních organizací KSČ a oddělení OV KSČ 
v plnění opatření ze zprávy o stavu a složení členské základny a disciplinární 
činnosti projednané předsednictvem OV KSČ dne 28. 9. 1988 

  

16.  Politicko-organizační zabezpečení pietního aktu u příležitosti 44. výročí 
osvobození Československa Sovětskou armádou 

  

17.  Oslavy 1. máje 
 

  

Protokol ze schůze předsednictva OV KSČ 10. 5. 1989 1989 A 269 
1.  Program jednání   
2.  Usnesení předsednictva OV KSČ   
3.  Návrhy na potvrzení kandidátů KSČ   
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4.  Kádrové návrhy   
5.  Kontrola zabezpečování závěrů zasedání OV KSČ k problematice 

intenzifikace formou složení účtů vedoucích hospodářských pracovníků 
v Závodech průmyslové automatizace Ústí nad Labem a Kovohutích Povrly 

  

6.  Kontrola zabezpečování závěrů zasedání OV KSČ k intenzifikaci 
v podmínkách Severočeských konzerváren a drožďáren Krásné Březno 

  

7.  Disciplinární řízení   
8.  Potvrzení nových členů KSČ   
9.  Zkušenosti z práce a ustavení samosprávných orgánů a ředitelů státních 

podniků a stav přípravy na ustavení státních podniků od 1. 7. 1989                     
se zaměřením na změny ve stranické výstavbě 

  

10.  Návrh stanoviska předsednictva OV KSČ k práci základní organizace KSČ            
při Zemědělských stavbách, závodu Trmice 

  

11.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení kádrové, organizační                              
a obsahové přípravy okresní konference KSČ ve dnech 17. – 19. 2. 1990 

  

12.  Přehled o kapacitách z Polska provádějících opravy bytového fondu pro 
Podnik bytového hospodářství 

  

13.  Složení účtů z uplatňování závěrů okresní konference KSČ k dalšímu 
zkvalitňování a vývoji členské základny v základních organizacích KSČ na 
úseku průmyslu 

  

14.  Struktura složení samosprávných orgánů státních podniků a služeb – 
tabulka 
 

  

Protokol ze schůze předsednictva OV KSČ 24. 5. 1989 1989 A 270 
1.  Program jednání   
2.  Usnesení předsednictva OV KSČ   
3.  Kádrové návrhy   
4.  Disciplinární řízení   
5.  Návrhy na potvrzení nových členů KSČ   
6.  Zhodnocení vývoje politické, sociálněekonomické a státobezpečnostní 

situace v okrese v květnu 1989 
  

7.  Kontrolní zpráva o postupu vymisťování organizací, úřadů a zařízení 
z bytového fondu a předávání těchto prostor pro bydlení 

  

8.  Realizace závěrů okresní konference KSČ v podmínkách spotřebního 
družstva Jednota Ústí  

  

9.  Kontrolní zpráva o plnění závěrů okresní a krajské konference KSČ                                      
a 10. zasedání ÚV KSČ v základních organizacích KSČ na školách I. a II. cyklu 

  

10.  Zpráva z koordinované kontroly „Jak stranické orgány a organizace v praxi 
uplatňují usnesení 7. zasedání ÚV KSČ ke zkvalitnění kádrové politiky“ 

  

11.  Návrh řešení připomínek vznesených na 7. zasedání OV KSČ dne 19. 4. 1989 
členy OV KSČ  

  

12.  Návrh stanoviska předsednictva OV KSČ k práci základní organizace KSČ             
při Státním divadle Zdeňka Nejedlého Ústí nad Labem 

  

13.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení hodnocení členů a kandidátů    
OV KSČ a okresní kontrolní a revizní komise OV KSČ 

  

14.  Návrh složení komisí pro závěrečné zkoušky 3. ročníku Večerní university 
marxismu-leninismu; politicko-organizační zabezpečení vyřazení absolventů 
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Večerní university marxismu-leninismu 
15.  Návrh ustavení základní organizace KSČ ve stavebním učilišti   
16.  Návrh na ustavení pracovních skupin k přípravě okresní konference KSČ   
17.  Politicko-organizační zabezpečení zasedání OV KSČ v červnu 1989   
18.  Návrh hlavních problémů rozvoje krajského města v 8. pětiletce   
19.  Složení účtů z uplatňování závěrů krajské a okresní konference KSČ                       

a opatření zasedání OV KSČ k dalšímu zkvalitňování a vývoji členské 
základny v základních organizacích KSČ 

  

20.  Návrh zaměření zasedání OV KSČ k činnosti a dalšímu vývoji k. p. Palivový 
kombinát Antonína Zápotockého Ústí nad Labem 
 

  

Protokol ze schůze předsednictva OV KSČ 7. 6. 1989 1989 A 270 
1.  Program jednání   
2.  Usnesení předsednictva OV KSČ   
3.  Kádrové návrhy   
4.  Disciplinární řízení   
5.  Potvrzení za kandidáty a členy KSČ   
6.  Plnění opatření k formování stranického aparátu, naplnění systemizace                     

a úrovně výběru a přípravy kádrových rezerv 
  

7.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení zasedání OV KSČ   
8.  Kádrové zabezpečení okresní konference Svazu invalidů v Ústí nad Labem   
9.  Návrh stanoviska předsednictva OV KSČ k práci základní organizace KSČ 

městského divadla 
  

10.  Politicko-organizační zabezpečení oslav 45. výročí Slovenského národního 
povstání v krajském městě Ústí  

  

11.  Složení účtů z uplatňování závěrů okresní konference KSČ a opatření ze 
zasedání OV KSČ k dalšímu zkvalitňování a vývoji členské základny 
v základních organizacích KSČ ve školství a zdravotnictví 

  

12.  Návrh opatření z revize hospodaření OV KSČ   
13.  Zásady práce aktivu předsednictva OV KSČ složeného z dlouholetých členů 

strany z řad zkušených stranických funkcionářů okresu Ústí nad Labem 
  

14.  Návrh na ustavení základní organizace KSČ ve Středním odborném učilišti 
stavebním, Stroupežnického 14, Ústí nad Labem 
 

  

Protokol ze schůze předsednictva OV KSČ 21. 6. 1989 1989 A 270 
1.  Zápis z jednání předsednictva OV KSČ   
2.  Program jednání   
3.  Usnesení předsednictva OV KSČ   
4.  Kádrové návrhy   
5.  Disciplinární řízení   
6.  Potvrzení za členy a kandidáty KSČ   
7.  Přínos stranického vzdělávání k pochopení úkolů a cílů komplexní přestavby 

členy a kandidáty KSČ 
  

8.  Návrh plánu práce předsednictva OV KSČ a komisí OV KSČ do doby konání 
okresní konference KSČ 

  

9.  Plán vnitrostranických informací OV KSČ na 2. pololetí 1989   
10.  Zpráva o hodnocení práce poslanců Národního výboru města                                 
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Ústí nad Labem a národních výborů okresu  
11.  Činnost agitačních středisek na závodech v působnosti obvodních 

národních výborů; realizace koncepce agitačních středisek 
  

12.  Návrh obsahového zaměření písemné zprávy pro okresní konferenci KSČ               
o výsledcích práce okresní stranické organizace v oblasti vnitřního života 

  

13.  Návrh do funkce předsedkyně základní organizace KSČ Krajského domu 
pionýrů a mládeže v Ústí nad Labem 

  

14.  Vyhodnocení oslav 1. máje a 44. výročí osvobození ČSR v okrese    
15.  Návrh na členy stálého protokolu přizvávaných na zasedání OV KSČ                 

v Ústí nad Labem 
  

16.  Návrh na zrušení základní organizace KSČ č. 22    
17.  Informativní zpráva o postupu změn organizačních struktur výrobní 

základny v okrese k 1. 7. 1989 
  

18.  Návrh organizační struktury aparátu Národního výboru města                   
Ústí nad Labem 
 

  

Protokol ze schůze předsednictva OV KSČ 5. 7. 1989 1989 A 271 
1.  Program jednání   
2.  Usnesení předsednictva OV KSČ   
3.  Kádrové návrhy   
4.  Potvrzení za kandidáty a členy KSČ   
5.  Disciplinární řízení   
6.  Zhodnocení vývoje politické, sociálněekonomické a státobezpečnostní 

situace v okrese za měsíc červen  
  

7.  Návrh složení komise OV KSČ pro politický systém   
8.  Úkoly okresní organizace SSM v procesu přestavby a demokratizace                  

po okresní konferenci SSM 
  

9.  Plán práce předsednictva OV KSČ na 2. pololetí   
10.  Návrh obsahového zaměření činnosti pracovní skupiny pro přípravu 

usnesení okresní konference KSČ a postup zpracování podkladů 
  

11.  Návrh zařazení absolventů Večerní university marxismu-leninismu                           
do lektorské činnosti; návrh na doplnění lektorských skupin Domu politické 
výchovy 

  

12.  Návrh posluchačů do 1. ročníku Večerní university marxismu-leninismu              
v roce 1989/1990 
 

  

Protokol ze schůze předsednictva OV KSČ 19. 7. 1989 1989 A 271 
1.  Program jednání   
2.  Usnesení předsednictva OV KSČ   
3.  Kádrové návrhy   
4.  Členské záležitosti   
5.  Disciplinární řízení   
6.  Vývoj politické, sociálněekonomické a státobezpečnostní situace                    

v Ústí nad Labem 
  

7.  Kontrolní zpráva o výsledcích besed se členy a kandidáty KSČ   
8.  Zhodnocení stranického vzdělávání za období 1988/1989 a návrh plánu 

práce Domu politické výchovy na 1989/1990 
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9.  Hodnocení obsahové úrovně Zpravodaje OV KSČ za 1. pololetí 1989 a návrh 
obsahového zaměření na 2. pololetí 1989 

  

10.  Návrh obsahového zaměření činnosti pracovní skupiny pro přípravu 
faktografického materiálu pro delegáty a hosty okresní konference KSČ 
 

  

Protokol ze schůzí předsednictva OV KSČ 9. 8. a 16. 8. 1989 1989 A 272 
1.  Zápis z jednání předsednictva OV KSČ   
2.  Usnesení předsednictva OV KSČ   
3.  Kádrové návrhy   
4.  Návrhy na předsedy a důvěrníky základních organizací KSČ jednotlivých 

oddělení 
  

5.  Členské záležitosti   
6.  Disciplinární řízení   
7.  Zhodnocení vývoje politické, sociálněekonomické a státobezpečnostní 

situace v okrese za červenec 
  

8.  Dopis ÚV KSČ   
9.  Výjezdní zasedání předsednictva OV KSČ v Chemopharmě   

10.  Návrh organizační struktury Národního výboru města Ústí nad Labem   
11.  Hodnocení současné názorové hladiny a jednání mladé generace v okrese 

Ústí nad Labem 
  

12.  Kádrové a materiální zabezpečení školního roku 1989/1990 na školách                    
I. cyklu 

  

13.  Harmonogram výročních členských schůzí v základních organizacích KSČ   
14.  Rozbor hospodaření OV KSČ za 1. pololetí 1989 včetně stanoviska okresní 

kontrolní a revizní komise OV KSČ 
  

15.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení delegace městského výboru SED 
z Karl-Marx-Stadtu ve dnech 22. – 23. 8. 1989 v Ústí nad Labem 

  

16.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení výjezdního zasedání 
předsednictva OV KSČ ke zdravotnictví a vybraným problémům rozvoje 
krajského města 

  

17.  Návrh politicko-organizačního zabezpečení 9. zasedání OV KSČ                                 
v Ústí nad Labem 

  

18.  Přestavba stranické struktury KNV Ústí nad Labem   
 
 
 
 
 


