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Zápis ze schůze byra (předsednictva) OV KSČ 12. 1. 1966 1966 A 98 
1. Kádrové návrhy   
2. Organizační záležitosti   
3. Příprava kádrového obsazení nového orgánu OV KSČ, příprava okresní 

konference  
  

4. Návrh plánu vnitrostranické výchovy členů, pracovníků, referentů a aktivu 
OV KSČ 

  

5. Zabezpečení a připravenost výročních členských schůzí v základních 
organizacích KSČ 

  

6. Hodnocení činnosti komise obrany při OV KSČ za rok 1965   
7. Zpráva o politicko-organizačním opatření k zajištění tezí k XIII. sjezdu KSČ   
8. Zpráva o průzkumu provedeném v základních organizacích KSČ a komisích 

lidové kontroly 
  

9. Kádrový rozbor a hodnocení funkcionářů a pracovníků, výhledy na jejich 
další činnost a zařazení, návrh na kádrové rezervy a další výchova 
funkcionářů a pracovníků na úseku ONV 

  

10. Návrh na řízení státních statků v okresech Děčín a Ústí nad Labem   
   
Zápis ze schůze byra (předsednictva) OV KSČ 26. 1. 1966 1966 A 98 

1. Kádrové návrhy   
2. Organizační záležitosti   
3. Zpráva o pasových, vízových a vystěhovaleckých záležitostech v okrese   
4. Rozbor hospodaření okresní organizace KSČ v roce 1965   
5. Kontrolní zpráva o průběhu a závěrech akce „Strana hovoří s mládeží”   
6. Kontrolní zpráva o průběhu výročních členských schůzí   
7. Kádrový rozbor a hodnocení funkcionářů a pracovníků, výhledy na jejich 

další činnost a zařazení, návrh na kádrové rezervy a další výchovu 
funkcionářů a pracovníků na úseku MěNV Ústí nad Labem 

  

8. Kontrolní zpráva o přípravě a zabezpečení konference místních výborů 
KSČ, plnění společného programu místních výborů s MěNV                                     
v Ústí nad Labem 

  

9. Zpráva o převodu společenských organizací ze závodů do míst                            
a uskutečňování nové koncepce práce společenských organizací 

  

10. Návrh koncepce politicko-výchovné práce okresní odborové rady a jejího 
aktivu v roce 1966 

  

11. Závěry plenárního zasedání OV KSČ  
12. Kádrová příprava celozávodního výboru KSČ Spolku pro chemickou a hutní 

výrobu, příprava celozávodní konference, projednání plánu činnosti 

  

   
Zápis ze schůze byra (předsednictva) OV KSČ 8. 2. 1966 1966 A 98 

1. Kádrové návrhy   
2. Organizační záležitosti   
3. Hodnocení bojové přípravy jednotek Lidových milicí za výcvikový rok 1965   
4. Hodnocení patronátní činnosti za rok 1965, obsah a stav patronátních 

smluv na rok 1966 
  

5. Příprava plenárního zasedání OV KSČ dne 17. 2. 1965   
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6. Příprava místních konferencí a další činnost místních výborů KSČ v okrese   
7. Kádrový rozbor, hodnocení funkcionářů a pracovníků Státního statku 

Chuderov, výhledy na jejich další činnost, zařazení, výhled v kádrových 
rezervách, návrh na další výchovu 

  

   
Zápis ze schůze byra (předsednictva) OV KSČ 23. 2. 1966 1966 A 98 

1. Kádrové návrhy   
2. Organizační záležitosti   
3. Zpráva o vyřizování stížností a dopisů pracujících v období od XII. sjezdu 

KSČ 
  

4. Rozbor sociálního a věkového složení okresní organizace KSČ                                 
k 31. 12. 1965 

  

5. Kontrolní zpráva o průběhu výročních členských schůzí, celozávodních               
a místních konferencí, příprava okresní konference, zpráva o výsledcích 
diskuse k tezím ÚV KSČ 

  

   
Zápis ze schůze byra (předsednictva) OV KSČ 9. 3. 1966 1966 A 98 

1. Kádrové návrhy   
2. Kontrola přípravy okresní konference KSČ    
3. Zhodnocení průběhu městské konference KSČ ze dne 27. 2. 1966   
4. Zpráva o výstavbě pohraničních oddělení veřejné bezpečnosti  v okrese   
5. Zpráva o kriminalitě mládeže a nedospělců v okrese za rok 1965   
6. Návrh akcí v okrese k 45. výročí založení KSČ   
7. Zpráva o rozvoji socialistického soutěžení, plnění programu k XIII. sjezdu 

KSČ, rozvoj iniciativy pracujících 
  

8. Kádrový rozbor a hodnocení funkcionářů okresní odborové rady, jejich 
další činnost, zařazení, kádrové rezervy 

  

9. Koncepce výstavby středu města, realizace závěrů vítězného návrhu   
10. Odprodej motocyklů JAWA 250 a 350   

   
Zápis ze schůze byra (předsednictva) OV KSČ 11. 3. 1966 1966 A 98 

1. Příprava okresní konference KSČ    
2. Kádrové návrhy 

 
  

Zápis ze schůze byra (předsednictva) OV KSČ 23. 3. 1966   
1. Kádrové návrhy   
2. Organizační záležitosti   
3. Zpráva o rozpočtech základních organizací, celozávodního výboru                         

a místních výborů KSČ v okrese na rok 1966 
  

4. Kontrola připravenosti okresní konference KSČ   
5. Vyhodnocení výročních členských schůzí a konferencí KSČ v roce 1966                   

v okrese 
  

6. Úkoly dalšího rozvoje kultury v okrese, aplikace závěrů usnesení 
prosincového pléna KV KSČ 
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 8. 4. 1966 1966 A 99 
1. Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ    
2. Kádrové návrhy   
3. Organizační záležitosti   
4. Hodnocení konference – zabezpečení výsledků   
5. Zpráva o koncepci rozvoje obchodní sítě v krajském městě Ústí nad Labem   
6. Zpráva o rozvoji místního stavebnictví v okrese    
7. Oslavy 1. máje v okrese Ústí nad Labem   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 20. 4. 1966 1966 A 99 

1. Kádrové návrhy   
2. Organizační záležitosti   
3. Návrh na zhospodárnění stranické dopravy OV KSČ v Ústí nad Labem   
4. Výsledky na úseku stranické informace za 1. pololetí 1966   
5. Uplatnění masově-politické práce na Státních statcích Předlice a Libouchec   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 4. 5. 1966 1966 A 99 

1. Kádrové návrhy   
2. Organizační záležitosti   
3. Zpráva o provedené prověrce v Závodech průmyslové automatizace 

Střekov 
  

4. Informační zpráva o hospodářském vývoji okresu v měsíci březnu                             
a v 1. čtvrtletí 1966 

  

5. Zhodnocení diskuse k tezím VIII. sjezdu KSČ   
6. Vyhodnocení diskuse k VIII. sjezdu KSČ ve Spolku pro chemickou a hutní 

výboru 
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 18. 5. 1966 1966 A 99 

1. Kádrové návrhy   
2. Organizační záležitosti   
3. Výsledky činnosti MV KSČ v Povrlech   
4. Kontrolní zpráva o plnění usnesení předsednictva OV KSČ k dalšímu rozvoji 

školství a k výchově mládeže 
  

5. Plán činnosti předsednictva OV KSČ a OV KSČ na 2. pololetí 1966   
6. Plán výchovy kádrů na 2. pololetí 1966   
7. Politicko-organizační zabezpečení pomoci uličních organizací (UO), 

převodu poslanců národních výborů do UO, evidence členů základních 
organizací KSČ 

  

8. Politicko-organizační zabezpečení pléna okresního výboru v říjnu 1966                 
a rozboru činnosti ROH v našem okrese v uskutečňování závěrů okresní 
konference KSČ a VIII. sjedu KSČ 

  

9. Politicko-organizační opatření k přípravě okresní slavnosti KSČ v měsíci září 
1966 v Dubičkách 
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 8. 6. 1966 1966 A 99 
1. Kádrové návrhy   
2. Organizační záležitosti   
3. Hodnocení stranické výchovy a návrh jejího zaměření v období 1966/1967   
4. Návrh plánu materiálně technického zásobování a investic pro rok 1967   
5. Plán činnosti OV KSČ na 2. pololetí 1966   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 22. 6. 1966 1966 A 99 

1. Kádrové návrhy   
2. Organizační záležitosti   
3. Plnění závěru lednového pléna ÚV KSČ z roku 1965 o kádrové práci                    

ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, závod Neštěmice 
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 6. 7. 1966 1966 A 99 

1. Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ za 2. čtvrtletí   
2. Kádrové návrhy   
3. Organizační záležitosti   
4. Zhodnocení práce večerního ústavu marxismu-leninismu, příprava nového 

učebního roku 
  

5. Plán činnosti MV KSČ v Ústí nad Labem na 2. pololetí 1966   
6. Politicko-organizační opatření k přípravě okresní slavnosti KSČ   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 20. 7. 1966 1966 A 99 

1. Kádrové návrhy   
2. Organizační záležitosti   
3. Zhodnocení přípravy okresní slavnosti KSČ   
4. Rozbor hospodaření za 1. pololetí 1966 a přepracování rozpočtu                              

na 2. pololetí 1966 
  

5. Prohloubení vedoucí úlohy KSČ a posílení ideové a organizační jednoty 
celé okresní organizace 

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 3. 8. 1966 1966 A 99 

1. Kádrové návrhy   
2. Organizační záležitosti   
3. Kontrola přípravy plenárního zasedání k prohloubení marxistického 

vzdělání v okrese 
  

4. Informační zpráva k postupu ve vyřizování připomínek a námětů z diskuse 
k tezím ÚV KSČ pro přípravu VIII. sjezdu KSČ v okrese Ústí nad Labem 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 17. 8. 1966 1966 A 99 
1. Kádrové návrhy   
2. Organizační záležitosti   
3. Informativní zpráva o plnění hospodářských úkolů na úseku průmyslu                 

za 1. pololetí 1966 
  

4. Rozbor složení a stavu okresní organizace za 1. pololetí 1966   
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 31. 8. 1966 1966 A 100 
1. Kádrové návrhy   
2. Organizační záležitosti   
3. Rozbor dopisů, stížností a připomínek pracujících za 1. pololetí 1966   
4. Politicko-organizační opatření k zapojení komunistů bydlících na vesnici   

do práce základních organizací KSČ 
  

5. Hospodaření zemědělských podniků za 1. pololetí 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 14. 9. 1966 1966 A 100 
1. Kádrové návrhy   
2. Organizační záležitosti   
3. Zhodnocení okresní slavnosti KSČ, konané ve dnech 3. – 4. září 1966   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 19. 9. 1966 1966 A 100 

1. Kádrové návrhy   
2. Politicko-organizační zajištění všenárodní sbírky na pomoc bojujícímu 

vietnamskému lidu 
  

3. Návrh opatření pro zlepšení životního a pracovního prostředí v okrese               
a městě Ústí nad Labem 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 28. 9. 1966 1966 A 100 
1. Kádrové návrhy (ředitelé ZPA Střekov a ZPA Jinonice)   
2. Organizační záležitosti   
3. Zpráva o kontrole hospodaření okresní organizace KSČ za první pololetí 

1966 
4. Jak se Státní statek Předlice připravuje na zavedení nové soustavy řízení v 

zemědělství 

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 12. 10. 1966 1966 A 100 

1. Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ za 3. čtvrtletí 1966   
2. Kádrové návrhy   
3. Organizační záležitosti   
4. Informativní zpráva o uplatňování nové soustavy řízení a plánování                      

z hlediska působení hmotné zainteresovanosti v n. p. Spolek pro 
chemickou a hutní výrobu Ústí nad Labem 

  

5. Účinnost stranické informace   
6. Politicko-organizační zabezpečení výročních členských schůzí                             

ve stranických organizacích okresu Ústí nad Labem 
  

7. Informace 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 26. 10. 1966 1966 A 100 
1. Kádrové návrhy   
2. Organizační záležitosti   
3. Beseda s vedoucími pracovníky Státního divadla v Ústí nad Labem   
4. Podíl a účast společenských organizací na rozvoji společenského života                 

v místech a realizace lednového pléna 
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5. Informace 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 10. 11. 1966 1966 A 100 
1. Politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ v listopadu 

a prosinci 
  

2. Rozbor činnosti městských výborů KSČ v Chabařovicích a Neštěmicích   
3. Kontrolní zpráva o plnění usnesení o stranické práci na školách a ideovém 

působení učitelů na mládež 
  

4. Informace   
5. Organizační záležitosti   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 23. 11. 1966 1966 A 100 

1. Koncepce místní dopravy v krajském městě   
2. Kontrolní zpráva o plnění usnesení ÚV KSČ ke kádrové práci                                     

na zemědělském úseku  
3. Dlouhodobý plán rozvoje kulturně osvětové práce v okrese 

  

4. Rozbor a porovnání metod práce a její účinnost u pracovníků na úseku 
průmyslu OV KSČ Most a Ústí nad Labem 

  

5. Kádrové návrhy   
a) návrh na odvolání J. Koutníka z funkce předsedy JZD Dubice                         

a schválení do této funkce J. Hykyše 
  

b) žádost o povolení výjezdu do Karl-Marx-Stadtu v NDR                                             
dne 26. 11. 1966 pracovníkům OV KSČ  

  

6. Organizační záležitosti   
a) rozbor složení a stavu členů okresní organizace KSČ v okrese Ústí 

nad Labem za 3. čtvrtletí 1966 
  

b) přihlášky do KSČ a převedení kandidátů za členy KSČ   
7. Informace   

a) návrh na vytvoření jednotného centra pro činnost střediska 
společensko-vědních informací, kabinetu stranické práce a klubu 
předního aktivu při OV KSČ      

  

b) celookresní aktiv – konference stranických funkcionářů –                            
3. 12. 1966 

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 7. 12. 1966 1966 A 100 

1. Zhodnocení výzvy n. p. Spolchemie k soutěži o průkaz technika, z hlediska 
politického a ekonomického přínosu a vztahů dělníků a techniků 

  

2. Obsahové zaměření a způsob květnových oslav v roce 1967 – kalendář 
masových akcí v roce 1967 

  

3. Příprava a organizační zabezpečení voleb Českého svazu žen   
4. Finanční rozpočet okresní organizace KSČ na rok 1967   
5. Kádrové návrhy   
6. Organizační záležitosti   
7. Informace 
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 21. 12. 1966 1966 A 100 
1. Kontrola usnesení za 4. čtvrtletí 1966   
2. Kádrové návrhy   
3. Organizační záležitosti 

 
  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 11. 1. 1967 1967 A 100 
1. Návrh časového plánu výchovy členů a kandidátů OV KSČ, členů okresní 

revizní a kontrolní komise, pracovníků OV KSČ, členů referenčního sboru 
OV KSČ, kádrových rezerv aj. v roce 1967 

  

2. Zhodnocení činnosti základních organizací, celozávodního výboru                                  
a MV KSČ spolu s uličními organizacemi KSČ za 4. čtvrtletí 1966; rozbor 
masově-politické práce v uličních organizacích KSČ, výsledky evidence 
členů ze základních organizací KSČ 

  

3. Návrh na zabezpečení oslav 50. výročí „VŘSR“, květnových oslav, dojezdu 
Závodu míru – okresní slavnost Větruše 1967 

  

4. Zpráva o plnění úkolů v jednotkách Lidových milicí v okrese                                   
Ústí nad Labem v roce 1966 

  

5. Kádrové návrhy   
6. Organizační záležitosti   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 25. 1. 1967 1967 A 101 

1. Informace o výsledcích průzkumu ideové, politické úrovně a morálního 
profilu učitelů a studentů na školách II. cyklu – vychovatelů na učilištích 

  

2. Rozbor hospodaření okresní organizace KSČ v Ústí nad Labem za rok 1966   
3. Rozbor okresní revizní a kontrolní komise provedený k dopisům, 

stížnostem a připomínkám pracujících stranickými a mimostranickými 
orgány za období1966 

  

4. Zpráva o činnosti komise obrany při OV KSČ za rok1966 a zaměření 
činnosti komise v roce 1967 

  

5. Kádrové návrhy   
a) návrhy do stranických kursů při okresní stranické škole   
b) návrh na povolení služební cesty do zahraničí V. Vavřichovi, členu 

předsednictva okresního výboru 
  

6. Organizační záležitosti:   
a) návrh na zavedení volných sobot pro pracovníky aparátu OV KSČ   
b) změna ve struktuře základní organizace KSČ Kovohutě Povrly    
c) příprava plenárního zasedání OV KSČ 27. 1. 1967     

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 8. 2. 1967 1967 A 101 

1. Vyhodnocení patronátních smluv a pomoci při sklizni zemědělských 
plodin; uzavírání smluv na rok 1967 

  

2. Zpráva o úrovni služeb poskytovaných zemědělským podnikům, 
odběratelsko-dodavatelské vztahy v zemědělství v okrese 

  

3. Informační zpráva o přípravě konference státních statků a JZD a návrh 
kandidátů pro radu zástupců Výrobní zemědělské správy Děčín 

  

4. Kádrové návrhy   



[10] 

 

a) návrh do čtyřtýdenního kursu sociologie v Praze   
b) návrh kandidáta Národní fronty na funkci poslance KNV pro volební 

obvod č. 121 Neštěmice a okolí (Fr. Bauštein) a poslance ONV pro 
volební obvod č. 7 (J. Šír) 

  

c) návrh na ustavení disciplinární komise k případu Fr. Tomáška, 
ředitele Severočeských plynáren 

  

d) návrhy na propůjčení státního vyznamenání „Za zásluhy                                 
o výstavbu“ zasloužilým členům KSČ 

  

e) návrh na státní vyznamenání a revokace usnesení   
f) návrhy do krátkodobých kursů okresní stranické školy   

5. Organizační záležitosti   
a) příprava okresní konference OV Československého svazu tělesné 

výchovy 
  

b) revokace usnesení předsednictva OV KSČ ze dne 31. 8. 1967                    
o zrušení základní organizace KSČ ve Sběrných surovinách 

  

c) návrh na zrušení základní organizace KSČ v družstvech Obnova             
a Vkus 

  

d) návrh na zrušení a ustavení celozávodního výboru KSČ na úseku 
průmyslu 

  

e) návrh na zrušení a převedení základní organizace KSČ na   
zemědělském úseku 

  

f) návrh na ustavení základní organizace KSČ při krajském oddělení 
Státního statistického úřadu v Ústí nad Labem 

  

6. Projednání závěrů pléna OV KSČ k národním výborům   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 22. 2. 1967 1967 A 101 

1. Hodnocení současného stavu ve zdravotnictví – úroveň lékařské péče, 
kádrová situace 

  

2. Rozbor složení členů okresní organizace za rok 1966; opatření v rozvoji 
členské základny 1967/1968 

  

3. Beseda o práci předsednictva OV KSČ   
4. Kádrové návrhy   

a) návrhy do krátkodobých kursů v okresní stranické škole   
b) návrh na schválení služební cesty do NSR Josefu Habartovi   

5. Organizační záležitosti   
a) návrh na organizování kampaně k vysvětlení problémů nové 

ekonomické soustavy v ČSR 
  

b) přihlášky do KSČ   
c) zpráva o činnosti komise pro zasloužilé členy KSČ za rok 1966   
d) návrhy na zrušení a ustavení základní organizace KSČ v okrese   
e) zpráva o disciplinárním řízení s J. Tomáškem, ředitelem 

Severočeských plynáren Úžín 
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 9. 3. 1967 1967 A 101  

1. Činnost OV ČSM – příprava okresní konference a výhled činnosti na rok 
1967 – výsledky diskuse k V. sjezdu 
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2. Zabezpečení a program odborného semináře k ideologické práci v okrese 
Ústí nad Labem 

  

3. Politicko-organizační zajištění pléna OV KSČ dne 14. 3. 1967   
4. Kádrové návrhy   

a) návrh na předsedkyni a tajemnici OV KSČ Českého svazu žen   
b) návrh na uvolnění Jana Svrčka z funkce politického pracovníka                   

OV KSČ a návrh Vladimíra Líčmana 
  

c) kádrové změny v národních výborech   
5. Organizační záležitosti   

a) organizační zajištění okresní konference žen   
b) schválení disciplinární komise pro n. p. Prefa Vaňov   
c) zrušení a ustavení organizací SNB a justice   
d) přihlášky do KSČ   
e) přihlášky do KSČ Lidových milicí   
f) politicko-organizační zabezpečení okresního aktivu funkcionářů 

dne 28. 3. 1967 
  

g) disciplinární případy   
h) organizační zabezpečení únorového pléna ústředního výboru KSČ   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 22. 3. 1967 1967 A 101 

1. Využití vědy a techniky ve výrobní praxi – práce s technickou inteligencí            
a činnost stranické organizace v Kovohutích Povrly 

  

2. Politicko-organizační zabezpečení rozpracování závěrů pléna OV KSČ                   
z 14. 3. 1967 

  

3. Kádrové návrhy   
a) návrh na uvolnění politické pracovnice OV KSČ Marie Maškové   
b) návrh do šestitýdenního kursu v Odborné stranické škole v Praze   
c) návrh na schválení služební cesty V. Vavřichovi do NSR    

4. Organizační záležitosti   
a) disciplinární případy   
b) skartace archivních a duplicitních kádrových spisů   
c) přihlášky do KSČ   
d) návrh na zrušení základní organizace KSČ Lázně Dr. Vrbenského   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 12. 4. 1967 1967 A 101 

1. Realizace závěrů k denivelizaci mezd a platů – zvyšování kvalifikace – 
zásady soustavy řízení na Dole Ant. Zápotocký Úžín a v Prefě Vaňov 

  

2. Návrh na vytvoření soustavy marxistického vzdělávání   
3. Návrh organizačního zajištění usnesení ÚV KSČ ke sjednocení                                 

a racionalizaci kontrolního systému v okrese Ústí nad Labem 
  

4. Kádrové návrhy   
a) návrh na uvolnění a přeřazení politických pracovníků OV KSČ                     

v Ústí nad Labem 
  

b) návrh kádrových pořádků celozávodního výboru KSČ v okrese   
c) zařazení absolventů jednoroční Odborné stranické školy v Praze   
d) návrh na zařazení a uvolnění člena OV KSČ   
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e) návrhy posluchačů jednoročního kursu Odborné stranické školy a 
Vysoké politické školy v Praze 

  

5. Organizační záležitosti   
a) přihlášky do KSČ     
b) disciplinární případ   
c) příprava červnového pléna OV KSČ    

6. Informace   
a) příprava oslav 1. máje v okrese Ústí nad Labem   
b) informace o procesu „Masna“   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 19. 4. 1967 1967 A 101 

1. Zhodnocení výsledků hospodaření zemědělských podniků v roce 1966                   
a zabezpečení plnění úkolů v roce 1967 

  

2. Návrh na vytvoření soustavy marxistického vzdělávání v okrese – návrh 
usnesení 9. pléna OV KSČ 

  

3. Zhodnocení výročních členských schůzí základních organizací KSČ v roce 
1967 v okrese Ústí nad Labem – informace o sociálním a věkovém složení 
výborů základních organizací, celozávodního výboru a MV KSČ 

  

4. Rozbor organizačního stavu okresní organizace za 1. čtvrtletí   
5. Kádrové návrhy    

a) návrh do funkce předsedy OV ČSM – M. Pakosta   
b) změna ve funkci ředitele Metazu   

6. Organizační záležitosti   
a) disciplinární případy   
b) návrh na zrušení vesnické organizace KSČ Úžín   
c) zpráva o disciplinárním řízení se M. Mlejnkem, ředitelem Prefy 

Vaňov 
  

d) politicko-organizační zabezpečení pléna OV KSČ v červnu 1967   
e) návrh organizačního zajištění usnesení ÚV KSČ ke sjednocení                          

a racionalizaci kontrolního systému 
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 3. 5. 1967 1967 A 101 

1. Práce Večerní university marxismu leninismu, rozmístění absolventů, 
výběr nových posluchačů 

  

2. Zpráva o pasových, vízových a vystěhovaleckých záležitostech za rok 1966   
3. Organizační záležitosti   

a) přihlášky do KSČ     
b) informace o vystavování stranických průkazů   
c) změny v rozpočtu OV KSČ v roce 1967   
d) zpráva o průběhu placení členských příspěvků novým způsobem           

k 31. 3. 1967 
  

e) návrh delegací na květnové oslavy       
f) návrh na rozdělení delegací ve městě   

4. Informace   
a) hodnocení 1. máje v krajském městě   
b) příprava Závodu míru   
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 17. 5. 1967 1967 A 101 
1. Rozvoj rozhodujících průmyslových závodů v okrese do roku 1970   
2. Rozvoj uhelného revíru v okrese   
3. Návrh J. Melichara do kurzu odborného stranického školení v Praze   
4. Přihlášky za členy KSČ   
5. Informace   

a) kontrolní zpráva o přípravě okresní slavnosti    
b) návrh na uspořádání práce městského výboru KSČ  

 
  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 31. 5. 1967 1967 A 101 
1. Kontrolní zpráva o plnění harmonogramu k životnímu a pracovnímu 

prostředí ve městě Ústí nad Labem – beseda se členy rady ONV a MěNV 
  

2. Kádrové návrhy   
a) návrh do jednotýdenního semináře ve vysoké škole politické pro 

pracovníky KV a OV KSČ z úseku členské evidence 
  

b) kádrové složení Okresní komise lidové kontroly a Okresního 
statistického úřadu v Ústí nad Labem 

  

c) návrh služební cesty do Anglie – ing. J. Ihl, ředitel Dolu Antonína 
Zápotockého Úžín 

  

d) návrh na zrušení funkce uvolněného předsedy celozávodního 
výboru KSČ ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu Neštěmice               
a v Severočeských plynárnách Úžín 

  

e) návrh na vyslání V. Pečeného do čtrnáctidenního doškolovacího 
kurzu při Vysoké škole politické 

  

f) návrhy na propůjčení vyznamenání „Řádu rudé hvězdy“   
3. Organizační záležitosti   

a) přihlášky do KSČ   
b) současný stav zabezpečování organizací Svazarmu zařízeními pro 

organizování výcvikové a sportovní činnosti a plán výstavby zařízení 
  

c) politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ            
v červnu 1967 

  

d) zabezpečení usnesení ÚV KSČ k jednotnému řízení zemědělství                   
v okrese a návrh změn stranického řízení tohoto odvětví v okrese 

  

e) návrh na zájezd zasloužilých členů KSČ do NDR – Budyšína 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 14. 6. 1967 1967 A 102 
1. Kontrola plnění usnesení předsednictva OV KSČ za 1. pololetí 1967   
2. Zhodnocení výsledků okresní politické školy ve výchově funkcionářů 

základních organizací, celozávodního výboru, MV a UO KSČ 
  

3. Beseda s předsedy celozávodního výboru KSČ z úseku průmyslu o situaci                       
v základních organizacích KSČ po výročních členských schůzích 

  

4. Kádrové návrhy   
a) povolení služební cesty do NSR ing. M. Váňovi   
b) návrh do funkce technického pracovníka OV KSČ – Vl. Pilecký   
c) návrh na propůjčení vyznamenání „Řád rudé hvězdy“ J. Novákovi   
d) návrhy na schválení soukromé cesty do zahraničí pracovníkům                  
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OV KSČ 
5. Organizační záležitosti   

a) návrh na zrušení základních organizací KSČ v podniku Automatizace 
železniční dopravy Ústí nad Labem 

  

b) přihlášky do KSČ   
c) politicko-organizační zabezpečení přípravy okresní konference KSČ 

v roce 1968 
  

d) návrh na zvýšení důchodu R. Musilové   
e) zhodnocení okresní slavnosti KSČ   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 20. 6. 1967 1967 A 102 

1. Příprava plenárního zasedání OV KSČ 29. 6. 1967   
2. Uvolnění Štěpána Fišera z funkce politického pracovníka OV KSČ   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 28. 6. 1967 1967 A 102 

1. Přihlášky za členy KSČ    
2. Příprava plenárního zasedání OV KSČ 29. 6. 1967   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 5. 7. 1967 1967 A 102 

1. Kádrové návrhy   
a) návrhy posluchačů politických škol    
b) návrh na odvolání ředitele Masného průmyslu Ústí nad Labem 

Maršíka a jmenování Mazánka 
  

c) návrh na změnu funkcí ve velitelství 138 roty a v hloučcích Lidových 
milicí 

  

2. Organizační záležitosti   
a) současný stav a kádrová příprava všeobecných voleb do národních 

výborů a Národního shromáždění  
  

b) návrh plánu materiálně technického zabezpečení a investic na rok 
1968 

  

3. Informace 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 12. 7. 1967 1967 A 102 
1. Kádrové a materiální zajištění příštího školního roku, příprava stranické 

výchovy na školách ve školním roce1967/1968; hodnocení práce 
odborového svazu a odborových organizací na školách 

  

2. Informativní zpráva o zhodnocení účinnosti finanční a úvěrové politiky                 
v nových podmínkách z hlediska Státní banky československé a Strojní 
traktorové stanice 

  

3. Zpráva o plnění plánu bojové přípravy jednotek Lidových milicí                              
za 1. pololetí 

  

4. Rozbor hospodaření okresní organizace a placení členských příspěvků              
za 1. pololetí 1967 

  

5. Z činnosti stranických organizací v červnu 1967   
6. Kádrové návrhy   

a) návrh na schválení soukromé cesty do NDR Jaromíru Čadkovi                   
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a jeho manželce 
b) návrh na schválení soukromé cesty do SSSR ing. Fr. Pokornému, 

tajemníkovi OV KSČ 
  

c) návrh na schválení soukromé cesty do BLR M. Marešovi náčelníku 
štábu Lidových milicí na OV KSČ 

  

d) návrh do čtyřtýdenního kursu Odborné stranické školy v Praze pro 
Josefa Grolmuse 

  

e) návrh do šestitýdenního kursu Odborné stranické školy v Praze pro 
Bohuslava Tajfla 

  

7. Organizační záležitosti   
a) disciplinární záležitosti   
b) návrh na sloučení a zrušení základních organizací KSČ z průmyslu   
c) návrh na zvýšení důchodu P. Šišákovi a úpravu důchodu Ireně 

Kirpalové 
  

8. Informace    
a) dopis ÚV KSČ ke sjezdu spisovatelů   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 26. 7. 1967 1967 A 102 

1. Kontrolní zpráva o plnění usnesení ÚV KSČ ke kádrové práci z roku 1964   
2. Rozbor výsledků masově politické práce ROH v okrese   
3. Návrh na organizační zabezpečení oslav 50. výročí ČSSR v roce 1968  – 

akce okresní odborové rady 
  

4. Plán činnosti pléna a předsednictva městského výboru KSČ                                        
v Ústí nad Labem na 2. pololetí 1967 

  

5. Kádrové záležitosti   
a) návrh posluchačů šestitýdenního kursu okresní stranické školy pro 

V. Machače 
  

b) návrh posluchačů čtrnáctidenního kursu Vysoké školy politické pro 
E. Klose 

  

c) přeřazení politického pracovníka OV KSČ J. Šantrůčka do funkce 
učitele Krajské politické školy Ústí nad Labem 

  

d) přeřazení politických pracovníků OV KSČ úseku průmyslu na úsek 
nevýrobní oblasti – J. Zelenka a Z. Holec 

  

6. Organizační záležitosti   
a) návrhy na zvýšení důchodů   
b) přihlášky do KSČ       
c) podkladový materiál pro rozvoj racionalizačního hnutí na závodech 

v oblasti nevýrobní sféry 
  

7. Informace       
a) zpráva o plnění usnesení předsednictva OV KSČ z 31. 8. 1966                   

o šetření anonymních stížností na činnost vedoucích 
hospodářských pracovníků Městského dopravního podniku Ústí 
nad Labem    

  

b) zpráva o činnosti MV KSČ a uličních organizací KSČ v okrese   
c) informace o jednání ideologické komise OV KSČ   
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 16. 8. 1967 1967 A 102 
1. Kádrové návrhy   

a) návrh na politického pracovníka OV KSČ – Krčmář   
b) návrh na neuvolněného předsedu celozávodního výboru KSČ 

Spolku pro chemickou a hutní výrobu Neštěmice – ing. M. Novotný 
  

c) návrhy posluchačů krajské politické školy a okresní stranické školy   
d) návrh na přeřazení M. Rybky ze zemědělského úseku OV KSČ                                 

na úsek nevýrobní sféry městského výboru KSČ Ústí nad Labem 
  

e) návrh na schválení soukromé cesty do NDR – Ladislav Fryček       
2. Organizační záležitosti       

a) organizační zabezpečení usnesení sekretariátu ÚV KSČ ke kontrole 
plnění závěrů výročních členských schůzí v základních organizacích 
na členských schůzích v září 1967 

  

b) návrh rozšíření pravomocí předsednictva městského výboru KSČ   
Ústí nad Labem  

  

c) rozbor stížností a dopisů pracujících došlých na OV KSČ                               
za 1. pololetí 1967 

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 23. 8. 1967 1967 A 102 

1. Činnost stranických organizací v okrese v červenci    
2. Rozbor organizačního stavu a poznatky z rozborů disciplinární práce               

za 1. pololetí 1967 
  

3. Rozbor práce závodní organizace KSČ při Strojní traktorové stanici 
Chabařovice 

  

4. Návrhy na studium na stranických školách – krajské politické školy a 
okresní stranické školy 

  

5. Organizační záležitosti   
a) návrhy na zrušení a ustavení základních organizací KSČ v okrese   
b) přihlášky do KSČ    

6. Informace   
a) hudební skupina Olympic   
b) sbírka na pomoc bojujícímu Vietnamu   
c) plán a finanční rozpočet ONV na rok 1968    

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 6. 9. 1967 1967 A 102 

1. Rozbor ekonomické a politické situace v ekonomicky slabých JZD 
Všebořice a Dubice, návrhy na řešení 

  

2. Příprava zahájení stranické výchovy v závodech Spolek pro chemickou                     
a hutní výrobu Ústí a Neštěmice, Severočeské plynárny Úžín, připravenost 
lektorských skupin 

  

3. Zabezpečení provozu Okresní politické školy v Tisé na zimní období 
1967/1968 

  

4. Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ za květen-červenec 1967   
5. Kádrové návrhy:   

a) návrh posluchačů šestitýdenního kursu v odborné stranické škole   
b) schválení služební cesty do NDR do Karl-Marx-Stadtu pracovníkům   
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ONV 
c) návrh na přeřazení ing. M. Čápové z kurzu teorie řízení v Odborné 

stranické škole v Praze do kurzu národohospodářské politiky 
  

6. Organizační záležitosti   
a) zabezpečení třídenního soustředění členů a kandidátů OV KSČ                      

a městského výboru KSČ Ústí nad Labem v Tisé 
  

b) rozpočet a náklady okresní slavnosti KSČ       
c) disciplinární případy   
d) přihlášky do KSČ     
e) návrhy na uctění narozenin zasloužilých členů KSČ a udělení 

státních vyznamenání 
  

7. Informace k Dopravnímu podniku města Ústí nad Labem        
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 20. 9. 1967 1967 A 102 

1. Zpráva o plnění závěrů lednového pléna ÚV KSČ o činnosti společenských 
organizací a zájmových svazů - jejich působení na mládež a rozvoj 
společenského života v místech; úroveň stranického řízení společenských 
organizací 

  

2. Dodržování zákona o ochraně půdního fondu – hospodaření s půdou         
       v okrese 

  

3. Hodnocení výsledků činnosti základních organizací KSČ za srpen 1967   
4. Zpráva o připravovaném cvičení    
5. Komise OV KSČ v měsíci říjnu 1967   
6. Příprava plenárního zasedání OV KSČ v září 1967   
7. Návrh programu oslav 50. výročí „VŘSR“ a Měsíce československo-

sovětského přátelství v okrese; návrh komise pro masově politickou práci 
k oslavám 50. výročí vzniku Československa 

  

8. Kádrové návrhy   
a) návrhy do stranických škol   
b) návrh do funkce neuvolněného předsedy celozávodního výboru 

Státního statku Malečov – Fr. Janisch 
  

c) služební cesta do Rakouska – ing. Ibl   
d) hodnocení poslanců Národního shromáždění –  Jenka a Vodsloň   
e) povolení soukromé cesty do Jugoslávie Josefu Habartovi, 

předsedovi celozávodního výboru KSČ Spolku pro chemickou                          
a hutní výrobu  

  

9. Organizační záležitosti   
a) přihlášky do KSČ     
b) porada vedoucích tajemníků OV KSČ na KV KSČ   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 4. 10. 1967 1967 A 102 

1. Úkoly národních výborů v okrese Ústí nad Labem do roku 1967                                  
a politicko-organizační zabezpečení pléna OV KSČ v prosinci 

  

2. Politicko-organizační opatření k okresnímu semináři o výchově mládeže         
a k akci „Strana hovoří s mládeží“ 

  

3. Politicko-organizační zabezpečení slavnostního zasedání okresních                           
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a městských orgánů KSČ a národních výborů 
4. Politicko-organizační zabezpečení ustavení Zemědělského sdružení                   

pro okres Ústí nad Labem a Děčín 
  

5. Nástin tezí ÚV KSČ „Postavení a úloha KSČ v současné etapě vývoje naší 
společnosti“ 

  

6. Návrhy na studium na stranických školách   
7. Přihlášky za členy KSČ   
8. Informace   

a) připravované cvičení komise obrany OV KSČ     
b) zhodnocení pléna OV KSČ v září 1967   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 19. 10. 1967 1967 A 102 

1. Zhodnocení plnění pokladního plánu v okrese, zabezpečení potřeb 
obyvatelstva na úseku obchodu a služeb 

  

2. Politicko-organizační zabezpečení pléna OV KSČ v říjnu 1967   
3. Zpráva o placení členských příspěvků za 3. čtvrtletí a rozbor organizačního 

stavu okresní organizace, plnění úkolů v přijímání členů KSČ 
  

4. Výsledky kontroly plnění usnesení výročních členských schůzí   
5. Organizační záležitosti   

a) přihlášky do KSČ     
b) návrh na ustavení závodní organizace KSČ při Lidové škole umění 

Ústí nad Labem  
  

c) návrh na ustavení komise pro otázky mládeže při OV KSČ     
d) jednodenní zájezd pracovníků OV KSČ do Karl-Marx-Stadtu                   

dne 11. 11. 1967 
  

e) zpráva o přípravě Měsíce československo-sovětského přátelství                    
a 50. výročí „VŘSR“ 

  

6. Návrhy na studium na stranických školách 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 1. 11. 1967 1967 A 103 
1. Kontrolní zpráva o přípravách národohospodářského plánu na rok 1968               

v podnicích a závodech okresu; zpráva o jednání s podniky a závody                    
za účelem realizace (usnesení) květnového a říjnového pléna ÚV KSČ 

  

2. Zvýšení tarifu Dopravního podniku města Ústí nad Labem   
3. Zpráva o situaci mezi cikánským obyvatelstvem   
4. Zpráva o plnění usnesení ke kádrové a výchovné práci v okresních 

orgánech bezpečnosti, soudu a prokuratury 
  

5. Návrh finančního rozpočtu celookresní organizace na rok 1968   
6. Návrhy na studium na stranických školách   
7. Přihlášky za členy do KSČ   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 15. 11. 1967 1967 A 103 

1. Návrh politicko-organizačního zabezpečení voleb do národních výborů                     
v okrese v roce 1968 

  

a) návrh okresní volební komise   
b) návrh na sloučení obcí a jiných územních změn   
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2. Návrhy na studium na stranických školách   
3. Organizační záležitosti   

a) návrh na ustavení závodní organizace KSČ při Lidové škole umění 
Ústí nad Labem  

  

b) návrh tříčlenné disciplinární komise k případu L. Fryčka, člena pléna 
OV KSČ 

  

4. Příprava okresní konference funkcionářů 16. 11. 1967   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 29. 11. 1967 1967 A 103 

1. Organizační a kádrové zabezpečení referentského sboru OV KSČ                           
Ústí nad Labem 

  

2. Zhodnocení činnosti ONV za uplynulé volební období a návrh volebního 
programu 

  

3. Diskuse k obsahovým otázkám návrhu usnesení okresní konference                     
a postupového plánu OV KSČ 

  

4. Návrhy na studium na stranických školách   
5. Organizační záležitosti   

a) přihlášky do KSČ     
b) zpráva o disciplinárním řízení – L. Fryček   
c) politicko-organizační zabezpečení výročních členských schůzí 

celozávodních a místních konferencí KSČ v okrese v roce 1968 
  

6. Informace   
a) schůzová činnost základních organizací KSČ za měsíc říjen      
b) rozbor současného stavu a směry rozvoje oblasti Malečovska   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 13. 12. 1967 1967 A 103 

1. Rozbor hospodářské činnosti Pozemních staveb 01 Ústí nad Labem a práce 
závodní organizace KSČ 

  

2. Rozbor činnosti celozávodního výboru a závodní organizace KSČ                         
na Státním statku Libouchec, jejich činnost na zlepšování životního                         
a pracovního prostředí 

  

3. Rozbor tělovýchovné činnosti v okrese a výhled jejího rozvoje do roku 
1972 

  

4. Zaměření činnosti masově politické práce a hlavní akce v jubilejním roce 
1968 

  

5. Příprava pléna OV KSČ dne 19. 12. 1967   
6. Kádrové návrhy   

a) návrhy do stranických škol   
b) návrhy na státní vyznamenání příslušníků Lidových milicí                                  

k 20. výročí jejich vzniku 
  

c) návrh na člena Ústřední volební komise Josefa Grolmuse, člena 
předsednictva OV KSČ   

  

d) návrh služební cesty do Grenoblu   
7. Organizační záležitosti   

a) přihlášky do KSČ     
b) návrh odměn lektorům Večerní university marxismu- leninismu                   
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za 1. semestr 
8. Informace   

a) Politicko-organizační opatření k zavedení nového tarifu Dopravního 
podniku od 1. 2. 1968 

  

b) zpráva o schůzové činnosti základních organizací KSČ v listopadu       
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 30. 12. 1967 1967 A 103 

1. Zpráva o průběhu příprav socialistických závazků k 20. výročí „Vítězného 
února“ a 50. výročí vzniku ČSR roku 1968 

  

2. Politicko-organizační zabezpečení okresní konference a návrh plánu 
činnosti předsednictva OV KSČ a OV KSČ do března 1968 

  

3. Návrh směrnic k oslavám 20. výročí „Únorového vítězství“   
4. Kádrové návrhy   

a) návrhy na udělení diplomů ÚV KSČ jednotkám Lidových milicí                
v okrese 

  

b) hodnocení předsedů celozávodního výboru KSČ – průmysl   
5. Organizační záležitosti   

a) přihlášky do KSČ     
b) nové uspořádání stranických organizací na SKNV v Ústí nad Labem       
c) návrh na ustavení celozávodního výboru KSČ v Palivovém 

kombinátu Úžín a zrušení celozávodního výboru Severočeských 
plynáren a Dolu Antonína Zápotockého Úžín 

  

6. Informace o přípravách výročních členských schůzí v okrese   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 10. 1. 1968 1968 A 104 

1. Návrh písemné zprávy pro delegáty okresní konference   
2. Návrh jednotného plánu kulturně výchovné činnosti okresu na rok 1968   
3. Zaměření komise obrany OV KSČ na rok 1968 a hodnocení činnosti za rok 

1967 
  

4. Kádrové návrhy   
a) návrh na nový orgán OV KSČ     
b) změna ve funkci ředitele Zemědělských staveb   
c) návrhy do stranických škol   

5. Organizační záležitosti   
a) změna ve výstavbě stranických organizací ve Spolku pro chemickou 

a hutní výrobu 
  

b) přihlášky do KSČ         
c) návrh na zrušení základních organizací KSČ při Státní stavební 

správě a Zemědělských stavbách Všebořice 
  

d) zpráva o průběhu příprav k ustavení okresního zemědělského 
sdružení v Děčíně 

  

6. Informace   
a) odpis inventáře na OV KSČ Ústí nad Labem   
b) příprava výročních členských schůzí   
c) revokace o svolání pléna OV KSČ v lednu 1968 
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 24. 1. 1968 1968 A 104 
1. Kontrolní zpráva o výsledcích v zavádění nové soustavy řízení v podnicích   

a závodech okresu – poznatky z jednání o závěrech předsednictva OV KSČ 
k plánu 1968 

  

2. Výsledky činnosti štábu Lidových milicí na OV KSČ za rok 1967   
3. Schválení návrhu na stanovení počtu poslanců, volebních obvodů a jejich 

územních hranic pro volby do ONV, schválení návrhů na zřízení obvodních 
volebních komisí pro volby do ONV a SKNV 

  

4. Kontrolní zpráva o uzavírání kolektivních smluv na rok 1968, zpráva                      
o výsledcích besed funkcionářů závodních výborů ROH 

  

5. Politicko-organizační zabezpečení oslav Mezinárodního dne žen   
6. Kádrové návrhy   

a) návrhy do stranických škol   
b) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“   

7. Organizační záležitosti   
a) návrhy na zrušení a sloučení základních organizací KSČ     
b) návrhy na zkrácené rigorózní řízení na vysoké škole politické   

8. Informace   
a) konkrétní návrhy na opatření u Pozemních staveb 01 Ústí nad 

Labem (k usnesení z 13. 12. 1967) 
  

b) informace o průběhu a obsahu výročních členských schůzí 
v základních organizacích     

  

c) informace o platových úpravách v armádě a bezpečnosti a prodeji 
individuálních prostředků chemické ochrany  
 

  

Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 31. 1. 1968 1968 A 104 
1. Předání socialistických závazků k 20. výročí „Vítězného února“ a 50. výročí 

vzniku republiky podnikům a závodům (na základě výzvy Okresní odborové 
rady Ústí nad Labem) 

  

2. Předání děkovného dopisu a věcného daru Josefu Grolmusovi u příležitosti 
jeho padesátých narozenin 

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 7. 2. 1968 1968 A 104 

1. Zpráva o složení členstva okresní organizace KSČ k 31. 12. 1967   
2. Rozbor hospodaření okresní organizace za rok 1967   
3. Rozbor stížností, připomínek a dopisů za rok 1967   
4. Kádrové návrhy   

a) návrh na propůjčení státního vyznamenání   
b) kádrová příprava městského výboru KSČ Ústí nad Labem   
c) návrhy do stranických škol     

5. Organizační záležitosti   
a) přihlášky do KSČ     
b) politicko-organizační zajištění pléna OV KSČ v únoru   
c) odměny lektorů večerní university marxismu-leninismu    
d) setkání vojenských dechových hudeb evropských socialistických 

zemí     
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6. Informace   
a) informace o průběhu výročních členských schůzí, příprava 

konferencí, návrhy na předsedy celozávodního výboru a MV KSČ, 
návrh na zrušení celozávodního výboru KSČ Staveb silnic a železnic 

  

b) dálnopis ÚV KSČ – svolání pléna ÚV KSČ       
   
Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 13. 2. 1968 1968 A 104 

1. Příprava okresní konference KSČ    
2. Návrhy na udělení pamětní plakety u příležitosti 20. výročí „Vítězného 

února“ 
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 21. 2. 1968 1968 A 104 

1. Návrh programu a politicko-organizační zabezpečení činnosti okresní 
politické školy v 1. pololetí 1968; zhodnocení jejích výsledků ve 2. pololetí 
1967 

  

2. Příprava okresní konference KSČ   
3. Zabezpečení květnových oslav a okresní slavnosti Národní fronty   
4. Kádrové návrhy   

a) návrh posluchačů čtrnáctidenního kursu na vysoké škole politické – 
Alexandr Šebek 

  

b) návrh na odvolání V. Kužely z funkce předsedy JZD Všebořice                       
a schválení Fr. Červeného 

  

c) změna v obsazení kursu v Krajské politické škole Ústí nad Labem   
5. Organizační záležitosti       

a) přihlášky do KSČ     
b) disciplinární případy   
c) schválení delegací na pokládání věnců   

6. Informace o dálnopisu ÚV KSČ o jednání ideologické komise ústředního 
výboru ke sjezdu spisovatelů 

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 6. 3. 1968 1968 A 104 

1. Zhodnocení předvolební kampaně – návrh na 2. etapu   
2. Příprava okresní konference KSČ    
3. Kontrola usnesení plenárních zasedání a předsednictev OV KSČ do konce  

února 1968 
  

4. Návrhy na studium na stranických školách   
5. Přihlášky za členy KSČ    
6. Informace o průběhu výročních členských schůzí, celozávodních a místních 

konferencí KSČ 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 13. 3. 1968 1968 A 104 
1. Konzultace referátu na okresní konferenci KSČ   
2. Kádrové návrhy na studium stranických škol  
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 3. 4. 1968 1968 A 104 
1. Návrh na přizvání některých členů do předsednictva OV KSČ   
2. Zabezpečení rozpracování akčního programu KSČ v okrese    
3. Informace o situaci v okrese   
4. Vyřízení připomínek z okresní konference   
5. Zabezpečení plnění usnesení pléna OV KSČ členy a kandidáty OV KSČ   
6. Schválení návrhů na kandidáty do KV KSČ a krajské kontrolní a revizní 

komise 
7. Zabezpečení oslav 1. máje a 9. května v okrese 
8. Současný stav přípravy voleb do národních výborů 
9. Kádrové návrhy na studium stranických škol 
10. Organizační záležitosti 

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 18. 4. 1968 1968 A 104 

1. Informační zpráva o plnění plánu za rok 1967 a naplnění společenské 
objednávky za rok 1968 v odvětví zemědělství okresu 

  

2. Zabezpečení akčního programu OV Národní fronty   
3. Kontrolní zpráva o zabezpečení oslav 1. máje v okrese    
4. Zhodnocení plenárního zasedání OV KSČ 9. a 10. 4. 1968 a celookresního 

aktivu komunistů-funkcionářů 11. 4. 1968 
  

5. Návrhy na studium na stranických školách   
6. Informace o poradě vedoucích tajemníků OV KSČ na KV KSČ k situaci           

na okresní odborové radě a na MěNV 
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 8. 5. 1968 1968 A 104 

1. Námět na obsahové zaměření a strukturu stranického aparátu OV KSČ                   
v Ústí nad Labem 

  

2. Kádrové návrhy   
a) návrhy do stranických škol   
b) návrh na propůjčení státního vyznamenání„ Za zásluhy o výstavbu“ 

ing. Jiřímu Svobodovi, řediteli Kovohutí Povrly 
  

3. Organizační záležitosti   
a) přihlášky do KSČ        
b) disciplinární případy       
c) stanovisko OV KSČ k uvolnění Mohaupta z funkce předsedy MěNV   
d) schválení delegace OV KSČ k pokládání věnců dne 9. května   
e) dálnopis ÚV KSČ k amnestii prezidenta ČSSR   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 22. 5. 1968 1968 A 105 

1. Vyjádření OV KSČ k televiznímu programu „Ústecký rébus“   
2. Zásady provádění kádrové práce – péče o výchovu nomenklaturních kádrů   
3. Návrh usnesení k ústně podané kontrolní zprávě o zkušenostech v práci                        

s technickou inteligencí a výsledku besed v Kovohutích Povrly a Pozemních 
stavbách 01 

  

4. Výsledky seminářů s hospodáři a zapisovateli, místopředsedy základních 
organizací KSČ 
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5. Vztahy OV KSČ a základních organizací KSČ; jednací řád pléna OV KSČ Ústí 
nad Labem 

  

6. Návrhy na studium na stranických školách   
7. Příprava pléna OV KSČ na 30. 5. 1968   
8. Vyslání delegace OV KSČ do Karl-Marx-Stadtu   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 28. 5. 1968 1968 A 105 

1. Návrh nové struktury aparátu OV KSČ    
2. Návrh na ustavení základní organizace KSČ při okresní odborové radě   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 12. 6. 1968 1968 A 105 

1. Kontrola plnění usnesení pléna a předsednictva OV KSČ   
2. Zabezpečení mimořádné okresní konference KSČ dne 30. 6. 1968   
3. Návrh akčního programu   
4. Návrh na složení komisí OV KSČ a Rady starších   
5. Návrh osnovy referátu na mimořádnou okresní konferenci KSČ                                  

dne 30. 6. 1968 
  

6. Návrh přípravy pléna OV KSČ dne 20. 6. 1968   
7. Návrh opatření k řízení členské základny; hospodaření základních 

organizací KSČ 
  

8. Kádrové návrhy   
a) hodnocení St. Maliny, pracovníka OV KSČ   
b) návrh na studium na stranické škole – M. Havelková   

9. Informace   
a) návštěva členů OV KSČ v Karl-Marx-Stadtu   
b) dálnopis ÚV KSČ k ustavování rad pracujících a seznámení                               

s manifestem z Písku 
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 19. 6. 1968 1968 A 105 

1. Kontrola usnesení z minulého předsednictva OV KSČ   
2. Příprava mimořádné okresní konference KSČ 30. 6. 1968   
3. Návrh plánu činnosti pléna a předsednictva OV KSČ do konce 1968   
4. Návrh na obsahové a organizační zásady marxistického vzdělávání a 

ideově výchovné práce OV KSČ na léta 1968-1969 
  

5. Kádrové návrhy   
a) žádost o přiznání členství Ceplovi   
b) návrh na rozmístění posluchačů okresní stranické školy a vysoké 

školy politické 
  

c) návrh na zastoupení v OV Národní fronty Ústí nad Labem   
6. Organizační záležitosti   

a) přihlášky do KSČ    
b) návrh na ustavení základní organizace KSČ Státního cenového 

úřadu a Střediska pro těžkou mechanizaci Státního statku Předlice 
v Chabařovicích 

  

c) úpravy platu pracovníkům OV KSČ   
7. Osnova zprávy o práci s technickou inteligencí   



[25] 

 

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 27. 6. 1968 1968 A 105 
1. Příprava mimořádné okresní konference KSČ 30. 6. 1968   
2. Organizační záležitosti   

a) přihlášky do KSČ    
b) návrh na vyloučení Vladimíra Lohnického 
c) k dopisu Žabky, člena předsednictva OV KSČ 
d) seznámení s dálnopisy ÚV KSČ  
e) případ Talpaše, člena OV KSČ 

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 10. 7. 1968 1968 A 105 

1. Kontrola usnesení z minulého předsednictva OV KSČ   
2. Beseda s představiteli ONV a MěNV Ústí nad Labem k programovým 

plánům 
  

3. Současná situace politických a společenských organizací Národní fronty                
v okrese, politicko-organizační zajištění srpnového pléna OV KSČ 

  

4. Zhodnocení a závěry mimořádné okresní konference KSČ, zaměření 
činnosti OV KSČ do XIV. mimořádného sjezdu KSČ 

  

5. Informační zpráva o současném stavu politicko-organizačního zabezpečení 
vydávání novin Sever 

  

6. Návrh na uvolnění politického pracovníka OV KSČ – A. Šebka   
7. Organizační záležitosti   

a) zabezpečení politických služeb na OV KSČ     
b) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ z 6. 3. 1968                    

o vyslání do stranické školy 
  

c) návrh na rehabilitační komisi OV KSČ     
d) projednání dopisu Žabky o uvolnění z funkce   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 25. 7. 1968 1968 A 105 

1. Kontrola usnesení z minulého předsednictva OV KSČ   
2. Systém práce aparátu OV KSČ v pomoci základním organizacím po novém 

uspořádání jeho struktury 
  

3. Zaměření ideové a politicko-organizační práce KSČ k 50. výročí vzniku ČSSR   
4. Vývoj členské základny okresní organizace v současných podmínkách 

politického vývoje a rozbor hospodaření okresní organizace 
  

5. Hodnocení Kuchaře    
6. Organizační záležitosti   

a) přihlášky do KSČ a přiznání členství V. Jančákovi   
b) návrh na zrušení a ustavení nových základních organizací KSČ                      

v Prefě Vaňov 
  

c) návrh na zvýšení platu M. Rybkovi 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 7. 8. 1968 1968 A 105 
1. Zpráva o současném stavu ve zpracování a realizaci akčního programu                

v závodech v sektoru strojírenství a rozvinutí aktivity k fondu republiky 
  

2. Politicko-organizační zajištění směrnic ÚV KSČ pro úpravu důchodů 
zakládajícím a dlouholetým předválečným členům KSČ a zasloužilým 
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funkcionářům KSČ 
3. Kádrové návrhy   

a) stanovisko předsednictva OV KSČ k poslancům Národního 
shromáždění Jenkovi a Vodsloňovi 

  

b) návrhy do stranických škol   
c) návrh na předčasný důchod – L. Klepsch   

4. Žádost Anny Dvořákové o vrácení členství v KSČ   
   
Protokol o jednání předsednictva a pléna OV KSČ v Ústí nad Labem ve dnech                      
21. 8. - 3. 9. 1968 

1968 A 105 

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 4. 9. 1968 1968 A 105 

1. Zpráva o jednání se sovětským velitelstvím v Ústí nad Labem    
2. Zpráva o situaci ve městě    

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 11. 9. 1968  1968 A 105 

1. Informace o jednání se sovětským velitelstvím v Ústí nad Labem                        
a ze Slaného na KV KSČ 

  

2. Vliv a působnost KSČ v místech bydliště pracujících   
3. Návrh politicko-organizačního zajištění oslav 50. výročí vzniku ČSR                             

a 30. výročí Mnichova v okrese 
  

4. Provoz okresní politické školy – návrh programu na období do konce roku 
1968 

  

5. Kontrola plnění usnesení pléna a předsednictva OV KSČ k 15. 8. 1968   
6. Informace o situaci v základní organizaci KSČ a postup činnosti OV KSČ                    

v Ústí nad Labem v měsíci září a říjen 1968 
  

7. Kádrové návrhy   
a) návrhy do stranických škol   
b) žádost K. Královce a J. Mrázové o vrácení členství v KSČ     
c) návrh na převedení politického pracovníka KV KSČ na OV KSČ – 

ideologické oddělení 
  

8. Organizační záležitosti   
a) návrh na ustavení základní organizace KSČ v Zemědělském nákupu 

a zásobování, mechanizační dílně Trmice 
  

b) informace o přijímání nových členů; zrušení a přiznání členství                
v KSČ 

  

c) návrh organizací, ze kterých budou archivovány stranické materiály 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 25. 9. 1968 1968 A 105 
1. Organizační zabezpečení projednání výsledků sjezdu KSČ českých zemí   
2. Informace o současném stavu v základní organizaci KSČ, projednání 

diskuse z pléna OV KSČ 19. 9. a výsledky z jednání se starými členy KSČ 
  

3. Úprava a další zajištění závěrů činnosti OV KSČ při realizaci akčního 
programu 

  

4. Kádrové návrhy   
a) návrhy na úpravu důchodů dle nových směrnic ÚV KSČ z června   
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1968 
b) návrhy na uctění zasloužilých členů KSČ a návrhy na propůjčení 

státního vyznamenání 
  

c) návrh do stranické školy – K. Heřman   
d) schválení postgraduálního studia na Vysoké škole zemědělské                  

ing. Pokornému a Dáňovi 
  

e) zpráva o přijímání a zrušení členství v KSČ  
f) návrhy na udělení medailí k 50. výročí ČSR 

  

g) uvolnění Henkla z funkce člena předsednictva   
h) žádost Pečeného, tajemníka OV KSČ o uvolnění z funkce   

5. Informace o jednání s Kuzněcovem a Červoněnkem na KV KSČ   
6. Harmonogram řešení hlavních problémů vyplývajících z jednání 

předsednictva OV KSČ dne 11. 9. 1968 o vlivu a působnosti KSČ                            
v místech bydliště 

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 9. 10. 1968 1968 A 105 

1. Zhodnocení situace ve stranických organizacích v měsíci září 1968   
2. Organizační zabezpečení k návrhu federalizace v okrese Ústí nad Labem   
3. Výsledky činnosti střediska informací a analýzy politické práce OV KSČ   
4. Organizační zabezpečení oslav „VŘSR“ a 50. výročí vzniku ČSR   
5. Návrh na opatření na úseku tisku   
6. Návrhy na úpravu důchodů dlouholetým a zasloužilým členům KSČ   
7. Návrhy na propůjčení státního vyznamenání – výsledky jednání                               

v základních organizacích KSČ 
  

8. Návrh na udělení zvláštních pamětních plaket k 50. výročí vzniku ČSR   
9. Přehled o přijímání nových členů do KSČ   
10. Revokace usnesení o účasti přizvaných funkcionářů při jednání 

předsednictva OV KSČ 
  

11. Potvrzení skartace v n. p. Severočeské papírny   
12. Návrhy na studium na stranických školách - vysoké škole politické   
13. Informace o jednání se sovětským velitelstvím (ústně)   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 10. 10. 1968 1968 A 105 

1. Schválení informace předsednictva OV KSČ ústřednímu výboru KSČ                       
o situaci v KSČ 

  

2. Informace o besedě zástupců sovětské armády se zasloužilými členy KSČ 
na OV KSČ 10. 10. 1968 

  

3. Informace o aktivu s novými členy KSČ 10. 10. 1968   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 23. 10. 1968 1968 A 106 

1. Zaměření činnosti lektorských skupin KSČ    
2. Projednání činnosti ve stranických organizacích v pracovním obvodě 

Libouchec 
  

3. Kontrola usnesení z minulé schůze předsednictva OV KSČ    
4. Zpráva o organizačním stavu okresní organizace KSČ – zpráva                                

o hospodaření OV KSČ za 3. čtvrtletí 1968 
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5. Návrh plánu činnosti OV KSČ do konce roku 1968; politicko-organizační 
zajištění pléna OV KSČ 31. 10. ; zpráva o činnosti komise pro stranickou 
práci OV KSČ 

  

6. Kádrové návrhy   
a) návrhy na propůjčení státního vyznamenání „Za zásluhy                               

o výstavbu“ E. Smolařovi a Vl. Pečenému 
  

b) soukromé cesty pracovníků OV KSČ     
c) návrh do funkce ředitele Večerní university marxismu leninismu – 

E. Norek 
  

7. Organizační záležitosti   
a) přihlášky do KSČ     
b) informace o besedě členů Lidových milicí a štábu Lidových milicí na 

OV KSČ se sovětskou komandaturou v Ústí nad Labem o jejím 
dalším pobytu (ústně) 

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 30. 10. 1968 1968 A 106 

1. Příprava pléna OV KSČ 31. 10. 1968   
2. Příprava oslav 51. výročí „VŘSR“   
3. Projednání případu Figara, člena OV KSČ, který se nevrátil ze Švýcarska   
4. Organizační zajištění předání pamětních medailí v hotelu Bohemia                    

dne 4. 11. 1968 
  

5. Projednání návrhu komise pro zasloužilé členy KSČ na účastníka                            
na celostátní aktiv do Prahy 

  

6. Informace o jednání zasloužilých členů KSČ v Čechii v Libni   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 6. 11. 1968 1968 A 106 

1. Rozbor činnosti komise pro zasloužilé členy KSČ, přehled o sociálním 
zabezpečení a životě předválečných členů – účastníků I. a II. odboje 

  

2. Projednání činnosti stranických organizací v pracovním obvodě   
3. Zhodnocení pléna OV KSČ 31. 10. 1968   
4. Kádrové návrhy   

a) návrhy na přiznání členství   
b) návrh posluchačů kursu okresní stranické školy – A. Bárta   
c) uvolnění Vl. Pečeného z funkce tajemníka   

5. Organizační záležitosti   
a) informace o přijímání do KSČ   
b) doplnění seznamu základních organizací KSČ, z nichž se budou 

archivovat písemné materiály 
  

c) návrh na ustavení základní organizace KSČ družstva Kontakt   
6. Informace   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 13. 11. 1968 1968 A 106 

1. Projednání dosavadní činnosti předsednictva a pléna OV KSČ   
2. Organizační zabezpečení pléna OV KSČ 14. 11. 1968    
3. Kádrové návrhy   

a) závěry rehabilitační komise OV KSČ v Ústí nad Labem k činnosti                      
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J. Talpaše v období jeho funkce předsedy komise č. 8 KNV 
b) případ ing. J. Figara, člena OV KSČ   
c) návrh kádrových změn v aparátu OV KSČ    
d) uvolnění Pečeného, Ličmana, Krčmáře   

   
Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 20. 11. 1968 1968 A 106 

1. Informace z porady vedoucích tajemníků KV, OV KSČ dne 18. 11. 1968   
2. Příprava plenárního zasedání OV KSČ ve dnech 25. a 26. 11. 1968 a další 

úkoly pro nejbližší období 
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 4. 12. 1968 1968 A 106 

1. Školská politika v okrese Ústí nad Labem při plnění usnesení KV KSČ                      
a OV KSČ z roku 1965 na ZDŠ 

  

2. Zpráva o zkušenostech z demokratizace řízení v podnicích a závodech 
průmyslu a zemědělství okresu 

  

3. Hodnocení výsledků besed s novými členy KSČ   
4. Projednání činnosti stranických organizací v pracovním obvodě   
5. Kádrové návrhy   

a) revokace usnesení o nástupu A. Krčmáře do jednoroční okresní 
stranické školy 

  

b) doplnění členů OV KSČ, přeřazení Petráčka z kandidátů za člena              
OV KSČ   

  

c) návrhy na přiznání členství v KSČ   
d) návrhy do semináře pro lektory Večerní university marxismu 

leninismu a vysoké školy politické 
  

e) návrhy na zvýšení důchodů zasloužilým členům strany   
f) seznámení s návrhy do České národní rady    

6. Organizační záležitosti   
a) přihlášky do KSČ, zrušení členství, přiznání předválečného členství 

Bimonovi, revokace usnesení týkající se Pleyera 
  

b) návrhy odměn pracovníkům OV KSČ     
c) příprava oslav 25. výročí uzavření smlouvy se SSSR   

7. Kontrola plnění usnesení pléna a předsednictva OV KSČ k 15. 11. 1968   
8. Situace v okrese po listopadovém plénu ÚV a odeslání dopisu ÚV KSČ 
      A. Dubčekovi 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 18. 12. 1968 1968 A 106 
1. Informační zpráva o způsobu a organizování řízení kultury v okrese   
2. Zpráva o plnění úkolů jednotek Lidových milicí v okrese za výcvikový rok 

1968 
  

3. Politicko-organizační zabezpečení okresní konference OV Národní fronty               
v Ústí nad Labem 

  

4. Obsahové zaměření výročních členských schůzí – kádrová příprava                          
v základních organizacích, návrh jednacího a volebního řádu 

  

5. Kádrové návrhy   
a) návrh do funkce odborného referenta na Středisku politických   
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analýz a informací OV KSČ – Zdena Krejčíková 
b) návrh na uvolnění K. Macka z funkce ředitele Severočeských 

energetických závodů a jmenování do této funkce                                        
ing. Zd. Čerepjuka 

  

c) návrh do funkce ředitele Zemědělského nákupního závodu –                       
Fr. Fijala 

  

d) návrh kádrových změn na Palivovém kombinátu Antonína 
Zápotockého Úžín ve vedoucích hospodářských funkcích – V. Šimek 
a Fr. Peterka   

  

e) návrhy do stranických škol       
f) doplnění a převedení členů orgánu OV KSČ – Růžička a Kuzma       

6. Organizační záležitosti   
a) informační zpráva o přijímání do KSČ a zrušení členství   
b) informace o besedě s okresní odborovou radou   
c) porada vedoucího tajemníka OV KSČ v Praze   

   
Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 27. 12. 1968 1968 A 106 

1. Současná politická situace jako ohlas na projev Gustava Husáka   
   
Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 4. 1. 1969 1969 A 106 

1. Projednání prohlášení předsednictva ÚV KSČ ze dne 3. 1. 1969 k současné 
situaci v KSČ a společnosti 

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 8. 1. 1969 1969 A 106 

1. Postavení a úloha pléna, předsednictva, komisí a aparátu OV KSČ, okresní 
revizní a kontrolní komise, vzájemné vztahy OV KSČ k nižším článkům 
stranické výstavby a k KV KSČ, vztahy OV KSČ k mimostranickým orgánům 
a organizacím v okrese; politicko-organizační zajištění pléna OV KSČ                        
na 28. 1. 1969 

  

2. Upřesnění a projednání realizace akčního programu OV KSČ   
3. Kádrové návrhy   

a) návrh na přiznání členství v KSČ – J. Slavík   
b) návrhy do stranických škol   
c) návrh na uvolnění z funkce tajemníka zemědělského úseku OV KSČ 

a přeřazení do funkce tajemníka sociálně ekonomického oddělení – 
ing. Fr. Pokorný 

  

d) projednání případu J. Talpaše, člena OV KSČ   
4. Organizační záležitosti   

a) úprava platů některým pracovníkům OV KSČ   
b) odpověď Ústřední kontrolní a revizní komise ÚV KSČ na kritiku naší 

informace 
  

c) informace o přijímání do KSČ   
d) informace o současné politické situaci v okrese   
e) informace o jednání se sovětskou komandaturou 
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 22. 1. 1969 1969 A 106 
1. Návrhy na společný postup okresních a místních orgánů ve zlepšování 

životního prostředí 
  

2. Obsahové zaměření oslav 20. výročí „Února“, 99. výročí narození V. I. 
Lenina a květnových oslav v roce 1969 

  

3. Návrh plánu práce ideologické komise OV KSČ na 1. pololetí 1969   
4. Kádrové návrhy   

a) návrh na propůjčení vyznamenání příslušníkům Lidových milicí                
k 21. výročí jejich založení  

  

b) návrhy do stranických škol   
c) hodnocení L. Klepsche, pracovníka OV KSČ   
d) návrh na propůjčení státního vyznamenání„Za zásluhy o výstavbu“ 

J. Henkelovi     
  

5. Organizační záležitosti   
a) přizvání do předsednictva OV KSČ     
b) žádost o rozšíření systematizace OV KSČ   
c) návrh na zrušení MV KSČ, 1. a 2. uliční organizace KSČ a základních 

organizací KSČ při MěNV v Neštěmicích a vytvoření jedné městské 
organizace KSČ v Neštěmicích 

  

d) příprava 12. plenárního zasedání OV KSČ dne 28. 1. 1969   
6. Návrh kolektivní smlouvy na rok 1969 mezi OV KSČ a závodními výbory 

ROH v Ústí nad Labem     
  

7. Informace o současné politické situaci v okrese a seznámení se s 
některými dálnopisy ÚV KSČ 

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 5. 2. 1969 1969 A 106 

1. Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ – rozpracování místní politiky                  
a práce místních stranických výborů 

  

2. Plnění plánu činnosti a systém práce sociálně ekonomické komise OV KSČ   
3. Návrh postupu na řešení platových otázek pracovníků OV KSČ, návrh 

rozpočtu pracujících na rok 1969 
  

4. Beseda s vedoucími pracovníky a funkcionáři rozpočtových organizací   
5. Kádrové návrhy   

a) návrh dodatečného schválení J. Dvořáka do funkce předsedy MěNV 
Ústí nad Labem a uvolnění J. Klabana z této funkce 

  

b) schválení Dr. V. Grima do funkce podnikového ředitele Tonasa 
Neštěmice 

  

c) návrh do funkce předsedy OV Československého červeného kříže  – 
MUDr. J. Sedláček 

  

6. Organizační záležitosti   
a) kontrola plnění usnesení přijatých předsednictvem OV KSČ v 

období 4. 12. 1968 – 15. 1. 1969 
  

b) přihlášky do KSČ a zrušení členství      
c) politicko-organizační opatření k zajištění společného plenárního 

zasedání OV KSČ a MěNV ke„Společnému postupu okresních                     
a místních orgánů ve zlepšování životního prostředí“    
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d) návrh na zrušení MV KSČ v Libouchci   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 19. 2. 1969 1969 A 106 

1. Současná situace ve vnitrostranické výchově   
2. Kontrola průběhu výročních členských schůzí v okrese Ústí nad Labem   
3. Návrh úpravy harmonogramu pro místní politiku KSČ   
4. Organizační záležitosti   

a) disciplinární případy   
b) přihlášky do KSČ   
c) přiznání členství v KSČ     
d) informační zpráva o přípravách vydávání časopisu ONV                            

Ústí nad Labem     
  

e) případ Karla Vydry   
f) příprava příštího pléna OV KSČ dne 11. 3. 1969   
g) informace o přípravě celookresního Mezinárodního dne žen   
h) případ J. Talpaše, člena OV KSČ, jednání v rozšířeném výboru 

Pozemních staveb 01 Ústí nad Labem 
  

i) finanční vyrovnání se Vl. Ličmanem, bývalým pracovníkem OV KSČ   
5. Návrh do čtyřtýdenního kursu okresní stranické školy – M. Brož   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 5. 3. 1969 1969 A 106 

1. Hlavní zásady k provádění kádrové politiky a kádrové práce KSČ   
2. Plnění plánu činnosti a systému práce komise OV KSČ pro stranickou práci 

a politický systém, plán komise na 1. pololetí 1969 
  

3. Projednání referátu na plenární zasedání OV KSČ a návrh závěrečné zprávy 
z pléna OV KSČ 11. 3. 1969 

  

4. Odpověď na diskusi z pléna OV KSČ v lednu   
5. Návrh plánu práce s aktivem OV KSČ, s funkcionáři celozávodního výboru                

a základních organizací KSČ na období březen až květen 1969 
  

6. Návrhy do stranických kursů   
7. Organizační záležitosti   

a) disciplinární případy   
b) přiznání členství v KSČ – Elmerich   
c) návrh na ustavení a zrušení základní organizace KSČ v okrese   
d) informace o průběhu výročních členských schůzí v okrese 

 
  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 19. 3. 1969 1969 A 107 
1. Zpráva o politické situaci ve Veřejné bezpečnosti    
2. Návrh organizační normy toku signálních, orientačních a řídících informací 

uvnitř OV KSČ Ústí nad Labem a zásad pro publikování názorů a stanovisek 
stranického orgánu; návrh pracovního programu Střediska politických 
analýz a informací OV KSČ na rok 1969 

  

3. Zpráva o dosavadním průběhu rehabilitací v okrese   
4. Struktura a pracovní náplň aparátu OV KSČ v Ústí nad Labem   
5. Rozbor dopisů, stížností a námětů pracujících za rok 1968   
6. Rozbor příspěvkové morálky členů KSČ v okresní organizaci   
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7. Kádrové návrhy   
a) návrhy do stranických kursů odborné stranické školy v Praze   
b) návrhy na zvýšení důchodů zasloužilým členům   

8. Organizační záležitosti   
a) návrh na zrušení základní organizace KSČ při Okresní odborové 

radě Ústí nad Labem 
  

b) zabezpečení veřejného aktivu OV KSČ s občany   
c) přihlášky do KSČ a zrušení členství   
d) návrh na vyloučení J. Peterky z řad členů   
e) informace o ustavení podnikového výboru KSČ při n. p. ČSPLO   
f) uspořádání aktivu OV KSČ v březnu   
g) průběh výročních členských schůzí v okrese Ústí nad Labem   

9. Informace o obsahu dopisu základní organizace KSČ pedagogické fakulty   
   
Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 31. 3. 1969 1969 A 107 

1. Informace o výtržnosti, která vznikla při oslavách hokejového utkání ČSSR-
SSSR před sovětskou komandaturou v Ústí nad Labem 

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 2. 4. 1969 1969 A 107 

1. Složení okresní organizace KSČ a rozbor členských otázek a disciplinární 
práce za rok 1968 

  

2. Koncepce májových oslav v okrese   
3. Příprava pléna OV KSČ dne 8. 4. 1969   
4. Kádrové návrhy   

a) návrhy posluchačů stranických škol   
b) návrh na předsedu OV Svazarmu Ústí nad Labem   
c) návrhy na zvýšení důchodů zasloužilým členům KSČ   

5. Organizační záležitosti   
a) přihlášky do KSČ a zrušení členství   
b) přestavba a zrušení základní organizace KSČ v Dole Antonín 

Zápotocký Úžín 
  

c) návrh na zrušení základní organizace KSČ Vozové depo ČSD- 
technický rozvoj 

  

d) pracovní smlouva – uvolnění K. Dlugoše   
6. Zpráva k současné politické situaci       

   
Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 3. 4. 1969 1969 A 107 

1. Projednání současné politické situace   
2. Příprava plenárního zasedání OV KSČ – změna termínu na 16. 4. se 

stejným programem 
 

  

Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 4. 4. 1969 1969 A 107 
1. Příprava veřejné besedy s občany města dne 10. 4. 1969   
2. Zpráva o současné politické situaci   
3. Zpráva ze zasedání KV KSČ dne 3. 4. 1969   
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Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 9. 4. 1969 1969 A 107 
1. Informace o poradě tajemníků ideologického oddělení na ÚV KSČ   
2. Současná politická situace v okresní organizaci KSČ   
3. Kádrové návrhy   

a) žádost J. Píši o uvolnění z funkce člena předsednictva OV KSČ    
b) návrh celozávodního výboru KSČ Severočeských tukových závodů 

Střekov na uvolnění z funkce předsedy celozávodního výboru KSČ   
J. Košvance a návrh ustanovit do funkce nového předsedu 
celozávodního výboru - ing. Zd. Šefra 

  

c) návrh na obsazení funkce vedoucího organizačně politického 
oddělení OV KSČ    

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 22. 4. 1969 1969 A 107 

1. Příprava okresní konference funkcionářů na 23. 4. 1969   
2. Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ a zhodnocení plánu činnosti                  

za 1. čtvrtletí 1969 
  

3. Současný stav výroby a ekonomiky v průmyslových závodech a vývojové 
tendence na rok 1969 – vliv výroby – vliv KSČ na výrobu 

  

4. Ustavení samostatného Okresního zemědělského sdružení v okrese Ústí 
nad Labem – obsazení funkce předsedy a ředitele 

  

5. Zpráva o zabezpečení zařízení Lidových milicí v okrese   
6. Plán hlavních akcí štábu Lidových milicí na OV KSČ na 2. čtvrtletí 1969   
7. Akční program 1. základní organizace KSČ obvodního oddělení Veřejné 

bezpečnosti v Ústí nad Labem  
  

8. Organizační záležitosti   
a) návrh na organizační výstavbu základní organizace KSČ  
      při n. p. Severočeské tukové závody 

  

b) organizace oslav 1. máje   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 30. 4. 1969 1969 A 107 

1. Uplatňování stranického vlivu na mládež   
2. Stranický vliv v oblasti umělecké a kulturně-výchovné práce   
3. Čtvrtletní zpráva o vývoji a stavu členské základny okresní organizace – 

rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí – návrhy na zrušení členství v KSČ 
  

4. Plán činnosti OV Svazu československo-sovětského přátelství v Ústí nad 
Labem v roce 1969 

  

5. Hodnocení činnosti politicko-organizačního oddělení OV KSČ                                     
v Ústí nad Labem 

  

6. Kontrola plnění usnesení přijatých v předsednictvech OV KSČ                                    
do 15. 4. 1969 

  

7. Informace o programu oslav 20. výročí založení JZD a jejich organizačním 
zabezpečení 

  

8. Kádrové návrhy   
a) žádost o povolení vjezdu do Jugoslávie – Č. Cimrman   
b) návrhy na propůjčení státních vyznamenání z úseku zemědělství   
c) informace o systemizovaném místě pracovníka okresní revizní                               
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a kontrolní komise OV KSČ – J. Bradáč 
d) návrh do funkce ředitele odštěpného závodu Vlnola Ústí nad 

Labem – ing. J. Novotný 
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 14. 5. 1969 1969 A 107 

1. Informační zpráva o současném stavu v bytové výstavbě v okrese   
2. Politicko-organizační zabezpečení pléna OV KSČ v červnu 1969   
3. Zpráva o šíření informací v okrese   
4. Informace o aktivu zasloužilých členů KSČ   
5. Kádrové návrhy   

a) návrh na uvolnění E. Janáka z funkce politického pracovníka OV 
KSČ   

  

b) návrhy do stranických kursů   
c) zahraniční dovolené pracovníků – Jugoslávie   

6. Organizační záležitosti   
a) návrh delegace z okresu do Vladimiru   
b) návrh na léčebný pobyt v Soči pro politického pracovníka, 

předsedu okresní revizní a kontrolní komise E. Smolaře 
  

c) přihlášky do KSČ    
d) žádost o účast dr. Husáka na celookresním shromáždění 

stranických funkcionářů v červnu 
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 4. 6. 1969 1969 A 107 

1. Hodnocení činnosti předsednictva OV KSČ   
2. Kádrové návrhy   

a) návrhy posluchačů do stranických kursů   
b) návrhy na propůjčení státních vyznamenání „Za zásluhy                                 

o výstavbu“     
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 18. 6. 1969 1969 A 107 

1. Zhodnocení stranické výchovy v okrese a její další zaměření   
2. Rozbor složení funkcionářů nových výborů základních organizací KSČ                    

po výborových členských schůzích 
  

3. Náměty na postup činnosti OV KSČ do března 1970   
4. Politicko-organizační rozpracování realizační směrnice květnového pléna 

ÚV KSČ pro další postup KSČ 
  

5. Politicko-organizační zabezpečení pléna – 25. 6. 1969   
6. Kádrové návrhy   

a) návrhy do stranických kursů při okresní stranické škole   
b) žádost JUDr. Zd. Košťálka, člena OV KSČ a předsedy rehabilitační 

komise o uvolnění z funkcí; revokace usnesení týkajícího                         
se J. Kuzmy 

  

7. Organizační záležitosti   
a) zrušení členství v KSČ     
b) návrh na vyloučení A. Homolky z KSČ         
c) návrh na doplnění a změny ve štábu Lidových milicí na OV KSČ   
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d) návrh na zrušení základní organizace KSČ Státního statku Český 
Újezd a MV KSČ Chabařovice 

  

e) informace o vydávání časopisu Sever   
f) schválení soukromé rekreace pracovníků OV KSČ v zahraničí – 

Samochin, Bergerová     
  

   
Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 23. 6. 1969 1969 A 107 

1. Diskuse k referátu a návrhu na usnesení pro plénum OV KSČ                                      
na 24. -25. června 1969 

  

   
Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 28. 6. 1969 1969 A 107 

1. Žádost Jiřího Kašpara, vedoucího tajemníka OV KSČ o uvolnění z funkce   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 9. 7. 1969 1969 A 107 

1. Politicko-organizační zabezpečení jednotného postupu a rozpracování 
obsahového programu OV KSČ do základních organizací                                                            
a mimostranických orgánů a organizací 

  

2. Opatření státních orgánů k dobudování památníku Rudé armády                                
a kontrola likvidace hesel a nápisů ve městě (ústně) 

  

3. Kádrové návrhy   
a) návrh do funkce ředitele Dolu Antonín Zápotocký Úžín   
b) změna ve funkci náčelníka obvodního oddělení Veřejné 

bezpečnosti 
  

c) návrhy do krátkodobých kursů   
d) návrh smlouvy o převedení předsedy celozávodního výboru Tonaso 

do stavu závodu 
  

e) návrh na zvolení do funkce tajemníka organizačně politického 
oddělení OV KSČ  

  

f) návrh na vyslání příslušníka okresní inspekce požární ochrany                  
na studium v SSSR 

  

g) návrh na protokol přizvaných funkcionářů na jednání 
předsednictva OV KSČ a pléna OV KSČ   

  

4. Zrušení členství a přihlášky do KSČ   
5. Plnění usnesení předsednictva OV KSČ a OV KSČ za 1. pololetí 1969     

 
  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 23. 7. 1969 1969 A 107 
1. Rozbor organizačního stavu členské základny, příčiny odchodu členů                        

z KSČ za 1. pololetí 1969; rozbor hospodaření okresní organizace – stav 
placení členských příspěvků za 1. pololetí 1969 

  

2. Rozpracování politicko-organizačního opatření pro práci v základních 
organizacích KSČ – vyslání pracovních skupin do rozhodujících závodů                   
v měsíci srpnu 

  

3. Kádrové návrhy   
a) návrh na zástupce v předsednictvu OV Národní fronty                               

a v redakční radě novin Sever 
  

b) uvolnění J. Bulíčka z funkce předsedy ideologické komise   
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c) uvolnění R. Kvasničky z funkce člena komise pro stranickou práci 
OV KSČ 

  

d) potvrzení Beneše do funkce předsedy městského výboru KSČ   
e) odvolání zástupce náčelníka obvodního oddělení Veřejné 

bezpečnosti 
  

4. Organizační záležitosti   
a) návrh na zrušení jednotky Lidových milicí v Automobilových 

závodech Libouchec        
  

b) návrh na vyloučení z KSČ   
5. Zpráva o politické situaci v okrese, kontrola opatření obvodního oddělení 

Veřejné bezpečnosti k odstranění hesel a nápisů ve městě (ústně)     
  

6. Informace   
a) aktiv zasloužilých členů KSČ, krajský aktiv   
b) návrh delegace OV KSČ k návštěvě do NDR   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 6. 8. 1969 1969 A 108 

1. Zpráva o současném odběru tisku   
2. Postavení a úkoly Okresní rady odborových svazů – vzájemný vztah mezi 

OV KSČ a Okresní radou odborových svazů 
  

3. Kádrové návrhy   
a) kádrové změny v aparátu OV KSČ     
b) návrh na vedoucího Kulturní správy ONV   
c) návrhy posluchačů kursu okresní stranické školy – J. Šimůnek   
d) návrhy na úpravu platů pracovníků OV KSČ    
e) potvrzení pplk. M. Zajíce do funkce sekretáře rady obrany ONV Ústí 

nad Labem 
  

4. Organizační záležitosti   
a) Politicko-organizační opatření k zachování klidu a pořádku                           

ve dnech 20. a 21. 8. 1969 
  

b) projednání obsahu referátu na celookresní aktiv předsedů 
základních organizací KSČ      

  

c) návrh na složení pracovní skupiny v Domě kultury pracujících   
d) návrh programu pléna OV KSČ v srpnu   

5. Kontrola   
a) současný stav v likvidaci hesel a nápisů ve městě a okrese   
b) projednání účasti Bradáče ve štábu Lidových milicí na OV KSČ   
c) oprava usnesení předsednictva OV KSČ ze dne 9. 7. 1969      

   
Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 19. 8. 1969 1969 A 108 

1. Kontrola plnění opatření předsednictva OV KSČ z 6. 8. 1969 k událostem 
21. srpna 

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 20. 8. 1969 1969 A 108 

1. Uplatňování zásad v kádrové politice a v kádrové práci celozávodního 
výboru, základních organizací KSČ v hospodářských a státních orgánech 

  

2. Stav ve vyřizování stížností včetně připomínek z výročních členských   
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schůzí, úroveň práce se stížnostmi na ONV, MěNV a Okresní radu 
odborových svazů Ústí nad Labem 

3. Kádrové návrhy   
a) návrh posluchačů okresní stranické školy – Březina   
b) úprava důchodu zasloužilému členu KSČ R. Zemínovi (staženo)   
c) návrh do funkce pracovníka OV KSČ pro politický systém – J. Šulc   
d) návrh do funkce tajemníka OV Československého svazu tělesné 

výchovy – Lefler 
  

e) informace o zařazení Klímové a Zelenky   
4. Organizační záležitosti   

a) změny ve výstavbě základních organizací KSČ ve Spolku pro 
chemickou a hutní výrobu     

  

b) návrh na zrušení základní organizace KSČ v Severočeských 
dřevařských závodech Neštědice 

  

c) příprava letní slavnosti v Dubičkách 14. 9. 1969   
d) změna termínu pléna OV KSČ na 10. 9. 1969   

5. Posouzení činnosti sociálně ekonomické komise OV KSČ za 1. pololetí 1969   
6. Plán politicko-organizačního zajištění oslav 100. výročí narození V. I. 

Lenina a 25. výročí osvobození 
  

7. Projednání stanoviska základní organizace KSČ Výzkumného ústavu 
anorganické chemie k vnitrostranické situaci 

  

   
Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 27. 8. 1969 1969 A 108 

1. Zhodnocení politické situace ve výročí srpnových dnů   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 3. 9. 1969 1969 A 108 

1. Zpráva o politické situaci na okrese a realizační opatření předsednictva            
OV KSČ k zachování klidu v srpnových dnech 

  

2. Návrhy nového složení sboru aktivistů, referentů, zásad pro delegování            
a delegačního lístku pro členy, kandidáty, lektory OV KSČ 

  

3. Politicko-organizační zabezpečení návštěvy delegace Městského výboru 
KSSS z Vladimiru 

  

4. Kádrové návrhy   
a) návrh na úpravu důchodu R. Zemínovi, zasloužilému členu KSČ   
b) návrh na přiznání členství Benešovi   
c) návrhy do stranických kursů odborné stranické školy Praha   
d) návrh na vrácení členství V. Lerchovi   
e) přešetření odchodu J. Tykala      
f) návrh na komisi OV KSČ k přešetření stížnosti Kulhavého, učitele 

ZDŠ na Lidickém náměstí  
  

g) posouzení předsednictva OV KSČ k propůjčení státního 
vyznamenání MUDr. Kleinovi 

  

h) informace o přeřazení J. Balíka z obvodního oddělení Veřejné 
bezpečnosti 

  

5. Organizační záležitosti   
a) informace o pobytu starých komunistů z NDR   
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b) návrh dopisu Dr. Husákovi k udělení vyznamenání Nejvyšším 
sovětem SSSR – Leninova řádu    

  

6. Projednání tezí referátu pro plénum OV KSČ 10. 9. 1969   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 17. 9. 1969 1969 A 108 

1. Zhodnocení dosavadního uspořádání aparátu OV KSČ a návrhy na novou 
strukturu 

  

2. Zhodnocení výsledků průmyslových závodů a podniků za 1. pololetí 1969, 
včetně výsledků v zemědělství 

  

3. Organizační záležitosti   
a) návrh na složení komise pro práci s tiskem   
b) zrušení členství v KSČ – přehledy   
c) návrhy na úpravu platu politickým pracovníkům   
d) návrh na přestavbu a zrušení základních organizací KSČ   

4. Kádrové návrhy   
a) návrh na úpravu důchodu – A. Cimfl   
b) návrh do týdenního kursu vysoké školy politické – Klos   
c) přijetí pracovníka OV KSČ – Ďuriš   
d) změna ve funkci náčelníka obvodního oddělení Veřejné 

bezpečnosti Ústí nad Labem 
  

e) soukromá cesta do NDR a Západního Berlína -- Kočandrlová   
f) návrh do funkce ideologického oddělení OV KSČ - P. Kafka   
g) dopis předsednictva OV KSČ od J. Zelenky, pracovníka OV KSČ   
h) návrh děkovného dopisu J. Hykyšovi   

5. Revokace usnesení předsednictva OV KSČ k nástupu na školení   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 1. 10. 1969 1969 A 108 

1. Příprava pléna OV KSČ v říjnu 1969   
2. Zhodnocení pléna OV KSČ z 10. 9. 1969   
3. Schválení upraveného plánu činnosti OV KSČ do konce roku 1969   
4. Postup v plnění realizační směrnice v základní organizaci KSČ, ONV, VB – 

zpráva o práci politických brigád v závodech 
  

5. Zpráva o zhodnocení místního tisku; stanovisko ke krajskému tisku Průboj   
6. Zajištění ideologické konference OV KSČ k 100. výročí narození V. I. Lenina   
7. Kontrola postupu práce na sovětské komandatuře a postup prací na 

pomníku Rudé armády; příprava plenárního zasedání ONV (ústně) 
  

8. Návrh na uctění narozenin zasloužilých členů KSČ a návrh na propůjčení 
státních vyznamenání 

  

9. Kádrové návrhy   
a) návrhy na úpravu důchodů   
b) návrhy do stranických kursů   
c) návrhy na předčasný odchod do důchodu   
d) změny ve funkcích pracovníků OV KSČ   

10. Pozvání delegace OV KSČ do Karl-Marx-Stadtu 
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 15. 10. 1969 1969 A 108 
1. Zhodnocení schůzové činnosti za měsíc září 1969   
2. Informace o zahájení školního roku v I. a II. cyklu   
3. Plán politicko-organizačního zajištění Měsíce Československo-sovětského 

přátelství 
  

4. Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ a pléna OV KSČ od června do září   
5. Kádrové návrhy   

a) uvolnění pracovníků aparátu OV KSČ     
b) návrh do stranického kursu Krajské politické školy – P. Šnopl   
c) revokace usnesení předsednictva OV KSČ o propůjčení státního 

vyznamenání Vl. Pečenému 
  

6. Zpráva o výsledcích šetření pracovní skupiny v Domě kultury pracujících 
Ústí nad Labem     

  

7. Projednání usnesení předsednictva OV KSČ o rekonstrukci pomníku Rudé 
armády 

  

8. Návrh na zásady při přijímání a uvolňování pracovníků OV KSČ   
9. Organizační záležitosti   

a) návrh na zájezd zasloužilých členů KSČ do Prahy   
b) návrh na zrušení a ustavení základní organizace KSČ     
c) návrh na úpravu platu D. Fléglové   
d) politické stanovisko OV KSČ k obsahové stránce Průboje   
e) příprava pléna OV KSČ 22. 10. 1969   

   
Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 25. 10. 1969 1969 A 108 

1. Projednání rezignace Ing. Smutného na funkci poslance České národní 
rady; návrh na novou poslankyni  – V. Škodová 

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 29. 10. 1969 1969 A 108 

1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze předsednictva OV KSČ   
2. Rozbor organizačního stavu členské základny za 3. čtvrtletí; hospodaření 

okresní organizace za 3. čtvrtletí – rozbor příspěvkové morálky 
  

3. Projednání kádrového pořádku OV KSČ   
4. Zpráva o průběhu hodnocení nomenklaturních pracovníků zařazených                

do kádrového pořádku OV KSČ 
  

5. Výsledky z jednání s řediteli vybraných průmyslových podniků a závodů                 
o zabezpečení plnění dohod 

  

6. Příprava listopadového pléna OV KSČ   
7. Organizační záležitosti   

a) návrhy na zrušení základní organizace KSČ v mechanizační dílně 
Zemědělského nákupního a zásobovacího podniku Trmice                                
a ve Výrobně krmiv Střekov 

  

b) zaslání telegramu k výročí „VŘSR“ do Vladimiru   
c) dopis Maliny, politického pracovníka OV KSČ k vyrovnání platu   
d) zpráva o činnosti politické brigády OV KSČ na Palivovém kombinátě 

Úžín     
  

8. Kádrové návrhy       
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a) návrhy na propůjčení státního vyznamenání   
b) návrhy na přijetí politických pracovníků   
c) návrhy do stranických kursů   
d) úprava platu Ďurišovi, pracovníku OV KSČ   
e) návrhy na propůjčení vyznamenání příslušníkům Lidových milicí              

za vystoupení 21. 8. 1969 
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 12. 11. 1969 1969 A 108 

1. Kontrola usnesení   
2. Zhodnocení schůzové činnosti celozávodního výboru a základních 

organizací KSČ za měsíc říjen 1969 
  

3. Stanovisko politických brigád k situaci na pěti vybraných závodech   
4. Průběžná zpráva o hodnocení nomenklaturních pracovníků (ústně)   
5. Zpráva o zahájení školního roku ve večerní universitě marxismu-leninismu 

a dalších útvarech stranického školení OV KSČ; návrh obsahu a organizace 
okresní politické školy 

  

6. Výsledky jednání s řediteli státních statků a předsedy JZD o plnění plánu   
na rok 1969 a výhledech na rok 1970 

  

7. Příprava plenárního zasedání OV KSČ na 26. 11. 1969   
8. Kádrové návrhy   

a) šetření disciplinární komise – Vl. Klímová   
b) změny ve funkci v okresní revizní a kontrolní komisi   
c) žádost J. Hrona o uvolnění z funkce OV KSČ     
d) návrhy do stranických kursů okresní stranické školy, krajské 

politické školy, vysoké školy politické 
  

e) návrh na uvolnění pracovníka OV KSČ Maliny   
f) přijetí J. Řádka k rigorózním zkouškám na vysoké škole politické   
g) návrh na další studium vědecké aspirantury J. Bulíčka na vysoké 

škole politické 
  

h) propůjčení státního vyznamenání E. Smolařovi   
i) návrhy na vyznamenání ke Dni učitelů 1970   

9. Organizační záležitosti   
a) zhodnocení dvou mimořádných čísel Severu   
b) zhodnocení ideologické konference, zasedání krajských, okresních 

orgánů a Národní fronty, kladení věnců a večera družby 
  

c) návrh na ustavení celozávodního útvaru při obvodním oddělení 
Veřejné bezpečnosti Ústí nad Labem 

  

d) návrhy na zrušení členství; nové přihlášky   
e) zrušení a ustavení základních organizací KSČ v okrese   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 21. 11. 1969 1969 A 109 

1. Návrh stanoviska OV KSČ k činnosti vedení ONV v období 1968-1969,  
kádrové návrhy na změny vedoucích funkcí ONV 

  

2. Kádrové změny ve vedoucích funkcích MěNV   
3. Kádrová změna ve funkci předsedy okresní revizní a kontrolní komise              

OV KSČ Ústí nad Labem 
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4. Uvolnění F. Pokorného z funkce tajemníka OV KSČ   
5. Návrh E. Kuchaře do funkce tajemníka OV KSČ   
6. Návrh na rozdělení stranické práce na úseku průmyslu a zemědělství – 

funkce tajemníka OV KSČ pro řízení stranické práce v zemědělství 
  

7. Vyjádření stanoviska k návrhu na vedoucího stranické skupiny České 
mírové rady 

  

8. Návrh na uvolnění Zýtkové z aparátu OV KSČ   
9. Návrh do funkce administrativní pracovnice městského výboru KSČ                            

V. Lomové 
  

10. Návrh na propůjčení vyznamenání ke Dni učitelů   
11. Návrhy do krátkodobých kursů stranických škol   
12. Informace o postupu činnosti disciplinární komise   
13. Informace o dalším postupu politické brigády v celozávodním výboru                  

a základních organizacích Spolku pro chemickou a hutní výrobu 
  

14. Informace z porady vedoucího tajemníka na KV KSČ   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 3. 12. 1969 1969 A 109 

1. Kontrola usnesení   
2. Příprava plenárního zasedání OV KSČ v prosinci 1969   
3. Zabezpečení komplexní bytové výstavby v letech 1969-1970   
4. Hodnocení průběhu revizí dřívějších rozhodnutí o členských otázkách – 

výsledky rehabilitací 
  

5. Kádrové návrhy   
a) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu“   
b) odvolání a nové jmenování ekonomického náměstka v Severočeské 

armaturce 
  

c) návrh na odvolání a nové jmenování ve funkci předsedy 
celozávodního výboru KSČ v Palivovém kombinátu 

  

d) návrhy do stranických kursů   
e) písemné návrhy na funkce předsedy MěNV a tajemníka ONV   

6. Organizační záležitosti        
a) návrh na převedení základní organizace KSČ z řízení městského 

výboru KSČ do řízení OV KSČ   
  

b) návrhy na zrušení členství, přijetí nových členů KSČ a přiznání 
členství      

  

c) schválení cesty funkcionářů městského výboru KSČ do Karl-Marx-
Stadtu 

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 10. 12. 1969 1969 A 109 

1. Kontrola usnesení   
2. Zhodnocení schůzové činnosti za měsíc listopad 1969   
3. Zhodnocení výcvikového roku Lidových milicí za rok 1969   
4. Návrh finančního plánu a rozpočtu na rok 1970   
5. Příprava plenárního zasedání OV KSČ, návrh činnosti předsednictva OV KSČ 

a pléna na leden 1970 
  

6. Kádrové návrhy   
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a) návrh Vavřicha do funkce předsedy okresního výboru Leninského 
sdružení levé fronty 

  

b) návrh na přijetí politického pracovníka pro kulturní politiku                           
a masově politickou práci 

  

c) návrh na odvolání z funkce předsedy školské komise a člena rady 
ONV Suchého a nahrazení Kubešem     

  

d) změny ve funkci vedoucího školské správy ONV   
e) zhodnocení členů rady ONV, návrhy na změny       
f) návrh Jakeše do funkce místopředsedy ONV   
g) změny ve funkci náčelníka štábu civilní obrany       
h) změny ve funkci předsedy městského výboru KSČ   
i) písemné návrhy na změny ve funkcích předsedy okresní revizní                            

a kontrolní komise, tajemníka organizačního oddělení a oddělení 
pro zemědělství OV KSČ 

  

j) návrh na uvolnění předsedy OV Národní fronty M. Růžičky   
k) návrh na změnu zástupce OV KSČ v předsednictvu a plénu OV 

Národní fronty 
  

l) návrh Dušánkové do funkce administrativní pracovnice OV KSČ   
7. Organizační záležitosti   

a) Politicko-organizační opatření ke svolání stranické skupiny 
poslanců ONV 

  

b) návrhy na zrušení členství v KSČ   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 7. 1. 1970 1970 A 109 

1. Kontrola usnesení a zhodnocení oslav Měsíce československo-sovětského 
přátelství 

  

2. Průběh, výsledky členských schůzí, činnost základních organizací KSČ    
3. Příprava výrobního plánu na rok 1970 ve Spolku pro chemickou a hutní 

výrobu 
  

4. Výsledky výzvy ÚV KSČ k rozvoji iniciativy pracujících na počest 25. výročí 
osvobození 

  

5. Kádrové návrhy   
a) návrhy na obsazení funkcí předsedů celozávodního výboru KSČ              

ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu a v Severočeských 
tukových závodech a předsedy celoútvarového výboru při 
obvodním oddělení Veřejné bezpečnosti 

  

b) změna ve funkci zástupce náčelníka obvodního oddělení Veřejné 
bezpečnosti 

  

c) návrhy posluchačů stranických kursů a škol   
d) návrhy na funkci instruktorů OV KSČ     
e) přijetí pracovníka OV KSČ mimo evidenční stav   
f) návrhy na státní vyznamenání   

6. Organizační záležitosti   
a) úprava platů nově zvolených funkcionářů OV KSČ a pracovníků 

aparátu OV KSČ   
  

b) návrhy na zvýšení důchodů   
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c) návrhy na zrušení a sloučení MO KSČ     
d) návrh dalšího postupu činnosti OV KSČ směrem k mládežnickým 

organizacím 
  

e) žádosti o vrácení členství v KSČ Hejdučkovi a Samekovi   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 14. 1. 1970 1970 A 109 

1. Příprava výrobního plánu na rok 1970 v Severočeských tukových závodech   
2. Návrh akcí a zabezpečení oslav „Února“ v Lidových milicích   
3. Hodnocení členů štábu Lidových milicí na OV KSČ   
4. Hodnocení členů předsednictva OV KSČ    
5. Kádrové zhodnocení aparátu OV KSČ   
6. Kádrové a organizační záležitosti   

a) návrh do stranického kursu   
b) návrh na schválení návštěvy v Karl-Marx-Stadtu   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 21. 1. 1970 1970 A 109 

1. Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ a pléna OV KSČ    
2. Příprava volebního plánu na rok 1970 v závodě Textilana v Ústí nad Labem   
3. Současná situace, kádrové návrhy a zaměření další činnosti Okresní rady 

odborových svazů Ústí nad Labem 
  

4. Politicko-organizační zabezpečení oslav výročí „Února“, 100. narození                       
V. I. Lenina, 25. výročí osvobození a Závodu míru 

  

5. Program a zaměření Okresní politické školy   
6. Schválení spoluvydavatelství okresních novin Sever   
7. Návrh hodnocení členů OV KSČ   
8. Výsledky hodnocení nomenklaturních kádrů   
9. Příprava konference Leninského svazu mládeže   
10. Kádrové návrhy   

a) návrh na přijetí administrativního pracovníka   
b) návrh na zástupce OV KSČ v OV Národní fronty   
c) změna ve funkci zaměstnaneckého oddělení Severočeské 

armaturky 
  

d) přepracované hodnocení Zíky, člena předsednictva OV KSČ   
e) návrhy do stranických kursů   
f) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ z 10. 12. 1969   
g) návrhy na udělení vyznamenání   

11. Organizační záležitosti   
a) návrhy na přijetí nových členů do KSČ, přiznání členství v KSČ   
b) návrh na utvoření a zrušení základních organizací KSČ     
c) upřesněný návrh na oslavy 22. výročí „Února“    

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 4. 2. 1970 1970 A 109 

1. Kontrola usnesení – prověrka na úseku přidružené činnosti a opatření                     
k zabezpečení v zásobování obyvatelstva 

  

2. Průběžná zpráva o vnitrostranické výchově   
3. Projednání závěrů činnosti komise OV KSČ z řešení politické situace                         
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na Státním statku Chuderov 
4. Průběh a výsledky členských schůzí v lednu 1970   
5. Rozbor členské základny za rok 1969 a rozbor hospodaření OV KSČ                 

za rok 1969 
  

6. Kádrové návrhy   
a) návrhy na státní vyznamenání   
b) návrh na studium kursu dějin socialismu v ČSSR   
c) návrh do funkce instruktora OV KSČ na úseku zemědělství –                   

Zd. Daňková 
  

d) změny ve funkci vedoucího provozu v Omnia Telnice   
e) návrh na neuvolněnou funkci předsedy školské a kulturní komise 

KNV – V. Siladiová 
  

f) změna ve funkci člena rady ONV   
g) návrh na kádrové obsazení funkce předsedy Okresní rady 

odborových svazů Ústí nad Labem 
  

h) revokace usnesení předsednictva OV KSČ o přijetí Bukovičové                 
do aparátu OV KSČ     

  

7. Organizační záležitosti   
a) návrh na vyloučení Frydrycha z řad členů KSČ         
b) přiznání předválečného členství   
c) návrhy na úpravu důchodů       
d) návrh na sloučení základních organizací KSČ provozů Podniku 

výpočetní techniky 
  

e) program třídenního školení členů OV KSČ     
f) schválení organizací, kde výměnu budou provádět komise OV KSČ     
g) organizační opatření k rozpisu prováděcího plánu a rozpočtu ONV      

a zabezpečení pléna ONV 
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 17. 2. 1970 1970 A 110 

1. Kontrola plnění usnesení – hodnocení činnosti redakce podnikových novin 
My z chemie 

  

2. Bojová a politická příprava jednotek Lidových milicí na rok 1970   
3. Návrh na družební styky stranických a státních orgánů okresu                                

Ústí nad Labem s družebními partnery v NDR, SSSR a se sovětskými vojsky 
  

4. Kádrové návrhy   
a) hodnocení nomenklaturních pracovníků zařazených v kádrovém 

pořádku OV KSČ   
  

b) změna ve funkci výrobního náměstka ve Spolku pro chemickou                   
a hutní výrobu 

  

c) návrh na schválení instruktorů OV KSČ oddělení průmyslu pro 
výměnu stranických legitimací 

  

d) návrh na uvolnění z funkce instruktora OV KSČ ing. Dáni; změna                
ve funkci ředitele Českého statistického úřadu 

  

e) změna ve funkci předsedy celozávodního výboru KSČ Státního 
statku Chuderov 

  

f) návrhy do stranických kursů       
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g) změna ve funkci okresního školního inspektora   
h) návrhy posluchačů 1. ročníku Večerní university marxismu- 

leninismu 1969/1970; návrhy na členy kateder Večerní university 
marxismu-leninismu ke schválení 

  

i) doplnění školské a tiskové komise OV KSČ  
j) návrh na ředitele Domu kultury pracujících     

  

k) návrh na uvolnění pracovníka OV KSČ V. Knoppa z aparátu OV KSČ   
5. Organizační záležitosti   

a) návrhy na vyloučení z KSČ     
b) žádost o vrácení členství v KSČ – rehabilitace       
c) návrhy na úpravu důchodů   
d) přihlášky do KSČ a zrušení členství   
e) návrh na ustavení základní organizace KSČ Oblastní domovní 

správy Chabařovice 
  

f) politicko-organizační zajištění pohovorů k výměně administrativní 
pracovnice OV KSČ 

  

g) návrhy na vyznamenání   
h) návrh delegace okresu Ústí nad Labem do Karl-Marx-Stadtu                      

na oslavy 8. března 
  

i) informace o jednání předsednictva OV Národní fronty 
 

  

Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 26. 2. 1970 1970 A 110 
1. Politicko-organizační zajištění oslav 1. máje   
2. Kádrové návrhy   

a) návrh na D. Fléglovou do funkce instruktora ideologického 
oddělení OV KSČ   

  

b) návrhy na vyznamenání   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 11. 3. 1970 1970 A 110 

1. Kontrola usnesení – informace o průběhu a obsahu členských schůzí                
za únor 1970, o průběhu výměny členských legitimací 

  

2. Výsledky hodnocení nomenklaturních pracovníků předsednictva OV KSČ  
na úseku průmyslu, školství, státních orgánů; návrh na odvolání ředitelů            
3. ZDŠ Ústí nad Labem a ZDŠ Libouchec 

  

3. Zaměření politické propagandy k výměně členských legitimací   
4. Hodnocení výsledků stranického školení 2. tématu a zabezpečení                            

3. tématu 
  

5. Kádrové návrhy   
a) návrh na odvolání ředitele Státního statku Chuderov V. Dvořáka               

a návrh ustanovit do funkce ing. L. Oplištila 
  

b) návrh na odvolání předsedy Okresního soudu v Ústí nad Labem 
JUDr. F. Jandy a návrh ustanovit do funkce promovaného právníka 
J. Slezáka 

  

c) návrh na uvolnění z funkce náčelníka okresní vojenské správy 
plukovníka O. Hrubana a návrh ustanovit do funkce podplukovníka 
A. Holuba 
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d) návrh na uvolnění V. Svejkovského z funkce tajemníka OV KSČ                      
a člena OV KSČ  

  

e) návrhy na kooptaci nových členů OV KSČ   
f) návrhy na státní vyznamenání   
g) návrhy na přijetí nových pracovníků do aparátu okresního výboru 

V. Nováka a J. Vejdělka 
  

h) návrhy do orgánu Krajské rady odborových svazů   
i) návrh na zvýšení důchodu R. Suchému   
j) návrhy do stranických kursů okresní stranické školy a vysoké školy 

politické 
  

k) návrhy na instruktory OV KSČ pro výměnu členských legitimací   
l) skupiny pro hodnocení členů KSČ a funkcionářů základních 

organizací KSČ, které mají právo provádět pohovory 
  

m) výsledky pohovorů se členy KSČ pro výměnu členských legitimací   
n) návrhy na vyloučení z řad členů KSČ   
o) výsledek disciplinárního řízení s K. Šlapákem   
p) návrh na odvolání J. Kotka z vysoké školy politické   

6. Organizační záležitosti   
a) plán hlavních článků v okresních novinách Sever na měsíc březen     

a duben 1970 
  

b) informační přehled o věkovém a sociálním složení okresní 
organizace k 31. 12. 1969 

  

c) návrh na ustavení základních organizací KSČ v Severočeských 
tukových závodech 

  

d) ústní zprávy 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 25. 3. 1970 1970 A 110 
1. Kontrola usnesení – průběh výměny členských legitimací   
2. Projednání výrobních plánů zemědělských závodů v okrese na rok 1970, 

výsledky hospodaření v roce 1969 
  

3. Příprava plenárního zasedání OV KSČ na 31. 3. 1970   
4. Politicko-organizační zabezpečení pléna v dubnu 1970   
5. Kádrové návrhy   

a) návrh na přijetí politické pracovnice OV KSČ L. Haškové   
b) návrh na ustavení V. Kulhavého do funkce ředitele 11. ZDŠ   
c) návrh na ustavení J. Fialy do funkce okresního školního inspektora   
d) návrh na jmenování J. Čady do funkce inspektora pro kulturu   
e) návrh na jmenování ředitele závodu Početnická služba Chabařovice 

–  Z. Král 
  

f) závěry disciplinárních komisí OV KSČ z projednání disciplinárního 
řízení se Č. Staňkem, E. Norkem, Z. Suchým (činnost v roce 1968) 

  

g) návrhy na vyloučení z KSČ   
h) výsledky pohovorů se členy KSČ pro výměnu stranických legitimací   
i) skupiny pro hodnocení členů KSČ a funkcionářů základních 

organizací KSČ v základních organizacích KSČ, které mají právo 
provádět hodnocení 
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j) návrh instruktorů OV KSČ, kteří budou ručiteli OV KSČ při 
hodnocení v základních organizacích KSČ 

  

k) hodnocení nomenklaturních pracovníků ONV   
l) přepracovaná hodnocení členů štábu Lidových milicí na OV KSČ   
m) návrhy do kursů okresní stranické školy a krajské politické školy   
n) návrh na kooptaci do funkce členů OV KSČ   
o) návrh do funkce tajemníka OV Svazu československo-sovětského 

přátelství – F. Petrželka 
  

p) návrh na úpravu důchodu zasloužilým členům   
q) návrh na kádrové obsazení delegátů OV KSČ v OV Národní fronty   
r) návrh na vyznamenání A. Reslerovi   
s) schválení zahraniční cesty   
t) návrhy na kádrové obsazení okresní odborové rady   

6. Organizační záležitosti   
a) přihlášky do KSČ   
b) návrh na zrušení základní organizace KSČ České státní pojišťovny   
c) průběžná zpráva o přípravách 1. máje v Ústí nad Labem   
d) ústní zprávy   

   
Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 3. 4. 1970 1970 A 110 

1. Kádrové změny 
a) návrh Karla Sládka do funkce neuvolněného předsedy OV SSM 
b) návrh na státní vyznamenání „Řád práce“ pro podnik Koh-i-nor 02 

Tisá, návrh na státní vyznamenání „Za zásluhy“ řediteli podniku 
Karlu Matoušovi 

c) návrhy na udělení medaile „Za upevňování přátelství ve zbrani“ 
d) návrhy na udělení krajských cen pro pracpovníky ve zdravotnictví 
e) návrh na složení delegace OV KSČ k návštěvě KSSS ve Vladimiru 

 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 8. 4. 1970 1970 A 110 
1. Kontrola usnesení – průběh výměny členských legitimací   
2. Příprava a zabezpečení májových oslav a Závodu míru; politicko-

organizační zabezpečení veřejné manifestace 9. 5. 1970 a slavnostního 
zasedání k 100. výročí V. I. Lenina 

  

3. Zpráva o rozvoji iniciativy pracujících na počest 25. výročí osvobození 
republiky v průmyslových podnicích 

  

4. Návrh na kandidátku okresní odborové rady, program plenárního zasedání   
5. Kádrové návrhy   

a) hodnocení nomenklaturních pracovníků předsednictva OV KSČ   
b) návrh na odvolání ing. L. Jägra, ředitele Výzkumného ústavu 

anorganické chemie a návrh ing. V. Vaněčka na ustavení do této 
funkce  

  

c) návrh na odvolání J. Prskavce z funkce ředitele Krajské knihovny 
Maxima Gorkého 

  

d) návrh na odvolání J. Hudského z funkce ředitele Krajského 
filmového podniku 
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e) návrh na odvolání V. Fišera z funkce ředitele Gymnasia v Jateční 
ulici 

  

f) návrh na odvolání J. Duška z funkce ředitele Agentury Sever   
g) návrh na ustavení do funkce ředitelky 17. ZDŠ – Dražková   
h) návrh na ustavení do funkce ředitele 3. ZDŠ – K. Horák   
i) výsledky pohovorů se členy KSČ pro výměnu členských legitimací       
j) návrhy na vyloučení z KSČ   
k) návrhy na doplnění členů skupin pro pohovory   
l) návrh na ustavení komise OV KSČ pro práci se zasloužilými členy 

KSČ     
  

m) návrhy na vyznamenání „Za upevňování přátelství ve zbrani“   
n) ústní zprávy   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 22. 4. 1970 1970 A 111 

1. Kontrola usnesení   
a) výměna členských legitimací   
b) informační zpráva o plnění státního plánu v živočišné výrobě                     

za 1. čtvrtletí 1970 
  

2. Průběh konsolidačního procesu ve společenských organizacích a státních 
orgánech 

  

3. Rozbor stavu členské základny a výsledky hospodaření OV KSČ                                 
za 1. čtvrtletí 1970; přihlášky do KSČ 

  

4. Kádrové návrhy   
a) návrh na uctění narozenin zasloužilých členů KSČ a propůjčení 

státního vyznamenání 
  

b) návrh na vyznamenání – V. Čunek   
c) návrhy na vyznamenání ke Dni horníků   
d) návrhy posluchačů do stranických kursů       
e) hodnocení člena rady ONV R. Želiny a návrh do funkce vedoucího 

odboru pracovních sil ONV V. Machače 
  

f) návrh na přijetí K. Halíkové na stáž na OV KSČ   
g) návrh na přijetí M. Konopáskové na brigádnickou pomoc na 

ideologické oddělení a večerní universitu marxismu-leninismu 
  

h) výsledky pohovorů se členy KSČ pro výměnu členských legitimací   
i) ustavení disciplinární komise na úseku dopravy a stavebnictví pro 

základní organizace KSČ bez práva výměny 
  

j) návrhy na vyloučení z KSČ   
k) návrh na nové poslance do uvolněných volebních obvodů ONV 

volených dle zákona 117/1969 Sb.  
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 13. 5. 1970 1970 A 111 

1. Kontrola usnesení – průběh výměny členských legitimací   
2. Kontrola usnesení z jednání předsednictva OV KSČ z 31. 12. 1969                            

o zabezpečení komplexní bytové výstavby a úkolů vyplývajících pro 
komunisty - vedoucí pracovníky Pozemních staveb, MěNV, ONV pro léta 
1969-1970 
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3. Rozpracované usnesení OV KSČ k zabezpečení státního plánu na úseku 
zemědělské výroby 

  

4. Kádrové návrhy   
a) návrh na odměny lektorům Večerní university marxismu-leninismu 

za 1. semestr 1969/1970, který je zpracován podle směrnic ÚV KSČ 
o vyplácení odměn lektorům 

  

b) hodnocení pracovníků v nomenklatuře předsednictva OV KSČ                      
na úseku školství 

  

c) návrhy na odvolání z funkcí ředitelů ZDŠ   
d) výsledky pohovorů se členy KSČ pro výměnu členských legitimací   
e) návrhy na vyloučení z řad členů KSČ   

5. Organizační záležitosti   
a) příprava pracovního pléna OV KSČ         
b) organizační materiály k výměně členských legitimací       
c) tematický plán hlavních článků okresních novin Sever na období 

květen až červen 1970 
  

d) politicko-organizační zabezpečení červnového pléna ONV                         
ke školství a kultuře         

  

e) ústní zprávy   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 20. 5. 1970 1970 A 111 

1. Průběh výměny členských legitimací   
2. Kádrové a organizační záležitosti   

a) výsledky disciplinárního řízení – návrhy na vyloučení   
b) návrh na odvolání M. Mareše z funkce náčelníka štábu Lidových 

milicí na OV KSČ a návrh ustanovit do funkce Z. Dlouhého   
  

c) návrhy posluchačů kursů krajské politické školy a okresní stranické 
školy 

  

d) návrhy na vydání čestného uznání hodnocení nomenklaturních 
pracovníků předsednictva OV KSČ na úseku školství     

  

3. Návrh na pozastavení členství a řešení členství bývalých funkcionářů                  
OV KSČ a základních organizací KSČ 

  

4. Návrhy na vydání nových legitimací ve vybraných organizacích   
5. Návrh na ustavení výboru pro postavení pomníku Klementa Gottwalda   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 27. 5. 1970 1970 A 111 

1. Kontrola usnesení – průběh výměny členských legitimací   
2. Zpráva o konsolidaci na okresním oddělení Veřejné bezpečnosti v období 

1968-1969 
  

3. Zhodnocení májových oslav a etapy Závodu míru 1970   
4. Hodnocení okresních novin Sever za leden až květen   
5. Politicko-organizační zabezpečení zhodnocení stranického vzdělávání                    

v období 1969/1970 a jeho příprava na rok 1970/1971 
  

6. Kádrové návrhy   
a) výsledky pohovorů se členy KSČ pro výměnu členských legitimací   
b) hodnocení pracovníků v nomenklatuře předsednictva OV KSČ   
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c) návrhy na odvolání z funkcí ředitelů škol K. Královce, J. Voříška,                                  
J. Kršuly 

  

d) návrh na kooptaci za člena pléna OV KSČ J. Křivohlavý   
e) návrh do funkce technického náměstka ředitele Severočeských 

plynáren ing. M. Drábka     
  

f) návrh na přijetí administrativní pracovnice J. Machyniákové               
do aparátu OV KSČ 

  

g) návrhy posluchačů stranických kursů   
h) návrhy na udělení čestných uznání OV KSČ   
i) návrh na skupinu pro hodnocení nomenklaturních pracovníků                   

z úseku strojírenství 
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 3. 6. 1970 1970 A 111 

1. Průběh výměny legitimací   
2. Výsledky pohovorů se členy KSČ pro výměnu stranických legitimací   
3. Návrhy na změny v pohovorových skupinách a návrhy na pozastavení 

členství    
  

4. Návrh na výdej legitimací pro základní organizace KSČ     
5. Kádrové návrhy   

a) návrh na uvolnění J. Havránka, ředitele Loděnic a schválení                         
A. Běleckého do této funkce 

  

b) návrh na uvolnění tajemníka OV Národní fronty - F. Zpěvák   
c) návrh na doporučení Jansty do funkce ředitele závodu Metaz 

Trmice 
  

d) změna ve funkci vedoucího personálního úseku v Severočeské 
armaturce 

  

e) změna ve funkci vedoucího personálního úseku ve Spolku pro 
chemickou a hutní výrobu 

  

6. Organizační záležitosti       
a) návrhy na zvýšení důchodů   
b) přihlášky do KSČ, přiznání předválečného členství       
c) návrh zásad pro rozvíjení činnosti stranické skupiny poslanců ONV 

Ústí nad Labem 
  

d) návrh politicko-organizačního zabezpečení zhodnocení činnosti                     
a postojů OV Odborových svazů zaměstnanců školství za období 
1968 -1969 a jeho rekonstrukce 

  

e) revokace usnesení o vyslání J. Šulce do okresní stranické školy   
f) ústní zprávy   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 10. 6. 1970 1970 kb 12a 

1. Průběh výměny stranických legitimací   
a) výsledky pohovorů se členy KSČ pro výměnu   
b) revokace usnesení o pozastavení členství Fr. Novotnému   
c) návrh na opatření k zajištění výměny členských legitimací                           

v některých základních organizacích KSČ na úseku školství    
  

d) návrh na schválení nových legitimací   
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2. Politicko-organizační zajištění usnesení pléna KV KSČ                                          
ze dne 9. 4. ke školství     

  

3. Návrh plánu činnosti OV KSČ na 2. pololetí 1970   
4. Kádrové návrhy   

a) návrh do funkce tajemníka ideologického oddělení OV KSČ P. Kafku   
b) návrhy na odvolání z funkcí ředitelů ZDŠ   
c) pracovně politické hodnocení ředitelky 2. ZDŠ K. Boučkové –                        

z nomenklatury předsednictva OV KSČ   
  

d) návrhy na ukončení členství v KSČ vyloučením z KSČ na úseku 
školství     

  

e) návrh na složení komise OV KSČ k prověření pracovně politického 
hodnocení ředitelů škol II. cyklu 

  

5. Organizační záležitosti   
a) příprava plenárního zasedání OV KSČ     
b) návrh na komisi pro zabezpečování přípravy oslav v roce 1970                   

a 1971     
  

c) návrhy na schválení cest do zahraničí   
d) průběh členských schůzí v měsíci květnu      

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 17. 6. 1970 1970 A 111  

1. Průběh výměny členských legitimací:   
a) výsledky pohovorů se členy KSČ pro výměnu členských legitimací   
b) návrhy na schválení vydání nových legitimací, zdůvodnění vstupu      

do KSČ 1968-1969 v Tlakové plynárně Úžín     
  

c) návrhy na změny v pohovorových komisích pro hodnocení   
d) žádost o pozastavení členství v KSČ   
e) návrh na zrušení základních organizací KSČ v Čedoku   
f) návrhy na vyloučení z řad členů KSČ   

2. Hodnocení činnosti a postojů OV Odborových svazů zaměstnanců školství  
v Ústí nad Labem v období 1968-1970 a jeho rekonstrukce 

  

3. Kádrové návrhy   
a) návrh do funkce předsedy OV SSM v Ústí nad Labem                              

J. Vondřejku; návrh složení pléna OV SSM 
  

b) návrhy na odvolání ředitelů škol   
c) návrhy na schválení cest do socialistických států   
d) informace o pobytu delegace OV KSČ ve Vladimiru   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 24. 6. 1970 1970 A 112 

1. Kontrola usnesení – rozpracované usnesení pléna KV KSČ z 9. 4. 1970                 
ke školství 

  

2. Průběh výměny členských legitimací   
a) výsledky pohovorů se členy KSČ   
b) návrhy na vydání nových legitimací   
c) návrh na vyloučení z řad členů KSČ   

3. Jmenování ředitelů ZDŠ a zásady dislokace pro školní rok 1970/1971   
4. Kádrové návrhy   
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a) návrh na odvolání z funkcí ředitelů škol   
b) návrh na jmenování O. Wasserbauera ředitelem rozvodného 

závodu Severočeských energetických závodů  
  

c) návrh na uvolnění z funkce vedoucího střediska Geodézie pro okres 
–  ing. J. Linek a návrh ustanovit do funkce ing. J. Mácu  

  

d) návrh na přeřazení z funkce ředitele závodu J. Doležala do funkce 
ředitele n. p. Severočeské konzervárny a drožďárny     

  

e) návrh na odvolání V. Litoše z funkce ředitele Okresního 
zemědělského sdružení a návrh ustanovit do funkce  F. Lenocha  

  

f) návrh na schválení JUDr. J. Nejtka do funkce předsedy Okresního 
soudu Ústí nad Labem     

  

g) návrh na přijetí A. Vaise jako instruktora OV KSČ          
h) návrh na doplnění rady ONV   

5. Organizační záležitosti   
a) návrh plánu práce stranické skupiny poslanců ONV       
b) žádosti o cesty do zahraničí   
c) příprava plenárního zasedání OV KSČ        
d) ústní zprávy       

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 8. 7. 1970 1970 A 112 

1. Kontrola usnesení   
2. Průběh výměny členských legitimací   

a) výsledky pohovorů se členy KSČ pro výměnu legitimací   
b) návrhy na vydání nových legitimací      
c) návrhy na vyloučení z řad členů KSČ   

3. Plnění státního plánu v živočišné výrobě – výsledky 1. etapy jarních prací                      
a zabezpečení senoseče 

  

4. Kádrové návrhy   
a) návrh do funkce sekretáře Rady obrany okresu Ústí nad Labem – 

major J. Písek 
  

b) návrh na odvolání J. Vrátného, ředitele Střední ekonomické školy   
c) návrh na vyslání funkcionářů základních organizací z úseku škol II. 

cyklu do týdenního kursu v krajské politické škole    
  

d) návrh na odvolání V. Pobořila, ředitele závodu 01 Inženýrská 
organizace pro investiční výstavbu a návrh ustanovit L. Bureše do 
této funkce 

  

5. Organizační záležitosti       
a) plán hlavních článků okresních novin Sever na červenec a srpen 

1970 
  

b) návrh na zrušení základní organizace KSČ Krásný Les       
c) projednání a schválení cest do zahraničí funkcionářů a pracovníků 

ONV 
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 15. 7. 1970 1970 A 112 

1. Průběh výměny členských legitimací   
a) výsledky pohovorů se členy KSČ pro výměnu legitimací   
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b) návrhy na vydání nových legitimací      
c) návrh a záznam o disciplinárním šetření s J. Klokočníkem   

2. Kádrové návrhy   
a) návrh do funkce náčelníka Okresní vojenské správy - major                                        

E. Juračka   
  

b) návrhy posluchačů stranických kursů   
3. Organizační záležitosti   

a) přihlášky do KSČ         
b) návrh na zvýšení důchodu Čejkovi   
c) návrh na zrušení základní organizace KSČ Centroflor Libouchec   
d) zpráva o výstavbě pomníku Klementa Gottwalda   
e) ústní zprávy   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 22. 7. 1970 1970 A 112 

1. Průběh výměny členských legitimací   
a) výsledky pohovorů se členy KSČ pro výměnu legitimací   
b) návrhy na vydání nových legitimací       

2. Výsledky členských schůzí za měsíc červen 1970   
3. Zpráva o postupu rozpracování komplexní bytové výstavby a zabezpečení 

3. pětiletky na léta 1970-1971 
  

4. Zhodnocení průběhu stranického vzdělávání 1969-1971   
5. Zpráva o výsledcích hodnocení nomenklaturních pracovníků na úseku 

průmyslu, zhodnocení jejich politické angažovanosti 
  

6. Organizační záležitosti   
a) ustavení a zrušení základních organizací KSČ     
b) informace z porady tajemníků na KV KSČ     
c) ústní zprávy   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 29. 7. 1970 1970 A 112 

1. Průběh výměny členských legitimací   
a) výsledky pohovorů se členy KSČ pro výměnu legitimací   
b) návrhy na vydání nových legitimací       
c) návrhy na znovuustavení a zrušení základních organizací KSČ   

2. Kádrové a organizační záležitosti   
a) návrhy do stranických kursů krajské politické školy, okresní 

stranické školy a vysoké školy politické 
  

b) návrhy na služební a soukromé cesty do ciziny   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 5. 8. 1970 1970 A 112 

1. Politicko-organizační zabezpečení opatření k zachování klidu ve dnech           
20. – 21. 8. 1970 

  

2. Průběh výměny členských legitimací   
a) výsledky pohovorů se členy KSČ pro výměnu legitimací   
b) návrhy na vydání nových legitimací   
c) návrhy na vyloučení z KSČ        
d) návrh na vytvoření pohovorových skupin k dokončení pohovorů                                        
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u pozastavených členství ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, 
Severočeských tukových závodech a Kovohutích 

3. Kádrové návrhy   
a) návrh na odvolání vedoucího střediska Geodézie ing. J. Linky, návrh 

na jmenování ing. Mácy     
  

b) návrh na jmenování H. Schořovské do funkce ředitelky Krajské 
střední zdravotnické školy     

  

c) ústní zprávy   
d) informace o průběhu žní v okrese Ústí nad Labem   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 12. 8. 1970 1970 A 112 

1. Schůzová činnost za měsíc červenec 1970   
2. Rámcový plán oslav 50. výročí založení KSČ    
3. Zhodnocení činnosti městského výboru KSČ v Ústí nad Labem   
4. Zpráva o politicko-organizačním zabezpečení k žňovým a podzimním 

pracím 
  

5. Kádrové návrhy   
a) návrh na odvolání ředitele Obchodního odštěpného závodu 

Severočeských hnědouhelných dolů M. Herinka 
  

b) návrh na odvolání ředitele Strojní traktorové stanice Chabařovice 
ing. K. Skály, návrh na jmenování V. Pýchy do této funkce     

  

c) návrhy na jmenování do funkcí ředitelů škol      
d) návrh na přijetí M. Konopáskové na místo administrativní 

pracovnice na ideologickém oddělení OV KSČ 
  

6. Organizační záležitosti   
a) doplnění redakční rady okresních novin Sever   
b) návrh na zrušení základních organizací KSČ         
c) ústní zprávy   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 19. 8. 1970 1970 A 112 

1. Informativní zpráva o zajištění klidu a pořádku ve dnech výročí 
„internacionální pomoci socialistických zemí“ (ústně) 

  

2. Průběh výměny členských legitimací – výsledky pohovorů se členy KSČ    
3. Kádrové návrhy   

a) návrh na odvolání JUDr. J. Jandáka z funkce náměstka pro pracovní 
vztahy na n. p. Palivovém kombinátě Antonína Zápotockého 

  

b) změna ve funkci technického náměstka Palivového kombinátu 
Antonína Zápotockého     

  

c) návrh na jmenování B. Sládkové do funkce inspektorky kultury 
ONV; návrh na pověření L. Zubáka do funkce ředitele odborového 
domu kultury 

  

d) návrh na vyslání funkcionářů základních organizací KSČ                                   
a pracovníků z úseku škol II. cyklu do týdenního kursu krajské 
politické školy 

  

e) návrh na komisi OV KSČ k hodnocení a přehodnocení 
nomenklaturních pracovníků 
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f) zajištění kulturních zařízení řízených KNV v okrese po odvolání 
ředitelů z funkcí     

  

g) vyjádření k návrhu na zvolení K. Sailera poslancem                                         
KNV Ústí nad Labem 

  

4. Organizační záležitosti       
a) přihlášky do KSČ  
b) revokace usnesení předsednictva OV KSČ k výměně stranických 

průkazů o ing. M. Kellerovi z Tlakové plynárny Úžín  
c) návrh na ustavení základní organizace KSČ při Okresním 

zemědělském sdružení; návrh na obnovení základní organizace KSČ 
v Odborném učilišti spojů 

d) ústní zprávy   
  

  

Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 24. 8. 1970 1970 A 112 
1. Zhodnocení průběhu a výsledků prověrky členů provedené na základě 

usnesení ÚV KSČ z ledna 1970 v okresní organizaci KSČ Ústí nad Labem 
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 26. 8. 1970 1970 A 113 

1. Průběh výměny členských legitimací   
a) výsledky pohovorů se členy   
b) návrh na vydání nových legitimací   
c) návrhy na vyloučení a návrhy na změny ze zrušení na vyloučení                

z KSČ 
  

2. Kontrola usnesení   
3. Plnění hospodářských úkolů za 1. pololetí ve vybraných podnicích okresu       

a výsledky jednání stranicko-technických konferencí uskutečněných                      
v červnu 1970 ve Spolku pro chemickou a hutní výboru, Severočeské 
armaturce, Kovohutích a Severočeských tukových závodech 

  

4. Zajištění výuky Večerní university marxismu-leninismu ve školním roce 
1970/1971 

  

5. Politicko-organizační zabezpečení rozvinutí iniciativy pracujících – 
socialistická soutěž na počest 50. výročí založení KSČ 

  

6. Rozbor hospodaření a stav členské základny za l. pololetí 1970   
7. Postup plnění konsolidačních opatření ve školství; zahájení školního roku 

1970/1971 
  

8. Kádrové návrhy   
a) zpráva o dislokaci učitelů a ředitelů škol II. cyklu   
b) pracovně-politické hodnocení ředitelů škol II. cyklu   
c) návrh na jmenování dr. B. Žižkovského do funkce ředitele Střední 

ekonomické školy 
  

d) návrhy do stranických kursů   
9. Organizační záležitosti   

a) návrh na ustavení základní organizace KSČ v závodě Rozvod páry   
b) návrhy na schválení cest do zahraničí   

10. Informace o současném stavu sklizně   
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 2. 9. 1970 1970 A 113 
1. Průběh žní   
2. Průběh výměny členských legitimací   
3. Kádrové návrhy   

a) návrh na odvolání z funkce ředitele Odborného učiliště                                      
n. p. Pozemní stavby Ústí nad Labem 

  

b) návrh na volbu Ing. J. Kindla poslancem KNV   
c) návrhy do stranických kursů v krajské politické škole a okresní 

stranické škole 
  

4. Informace   
a) informace o úpravě pracovní doby v obchodech   
b) příprava plenárního zasedání OV KSČ     
c) dopis předsednictva OV KSČ ke Dni horníků   
d) schválení termínu projednání analýzy výměny stranických 

legitimací v základních organizacích KSČ 
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 9. 9. 1970 1970 A 113 

1. Průběh žní   
2. Kontrola usnesení – průběh členských schůzí v srpnu   
3. Zhodnocení výměny stranických legitimací v základních organizacích KSČ         

v Severočeských tukových závodech, Severočeské armaturce a Spolku pro 
chemickou a hutní výrobu 

  

4. Průběh výměny členských legitimací   
5. Kontrolní zpráva o přípravě oslav „VŘSR“, Měsíce československo-

sovětského přátelství 
  

6. Výsledky činnosti výboru pro postavení pomníku Klementa Gottwalda                       
v Ústí nad Labem 

  

7. Výsledky stranického vzdělávání na období 1970/1971   
8. Kádrové návrhy   

a) hodnocení nomenklaturního pracovníka předsednictva OV KSČ 
vedoucího závodu Technoplyn v Ústí nad Labem 

  

b) změna ve funkci Státního divadla Zdeňka Nejedlého   
c) návrh na zvolení poslanců ONV   
d) návrh na volbu ing. Kindla poslancem SKNV   
e) změny ve funkcích vedoucích odborů ONV   
f) návrhy do stranických kursů v krajské politické škole a okresní 

stranické škole 
  

9. Organizační záležitosti   
a) návrhy na zvýšení důchodů   
b) tematický plán hlavních článků okresních novin Sever v září a říjnu 

1970 
  

c) politicko-organizační zajištění Dne Rudého práva   
d) příprava pléna OV KSČ – návrhy komisí   
e) aktiv zasloužilých členů KSČ   
f) kádrové změny na OV ČTO (České tělovýchovné organizace)       
g) projednání analýz výměny legitimací    
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 16. 9. 1970 1970 A 113 
1. Zhodnocení výměny stranických legitimací v základních organizacích KSČ 

Tonaso Neštěmice, Výzkumném ústavu anorganické chemie, Palivovém 
kombinátě v Úžíně 

  

2. Průběh výměny stranických legitimací   
3. Zhodnocení stranicko-ekonomických konferencí   
4. Kádrový návrh na vyslání do kursu pro lektory marxistické filosofie                        

v Oblastní stranické škole v Praze 
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 23. 9. 1970 1970 A 113 

1. Kontrola usnesení   
2. Činnost Okresní odborové rady – zkušenosti z řízení a poskytování pomoci 

závodním výborům ROH v konsolidačním procesu na závodech – opatření 
k rozvoji iniciativy a socialistické soutěže na počest 50. výročí založení KSČ 

  

3. Schůzová činnost za měsíc srpen 1970 v okrese   
4. Kádrové návrhy   

a) hodnocení pracovníků v nomenklatuře předsednictva OV KSČ   
b) změna ve funkci ředitele Státní banky československé   
c) změna ve funkci ředitele Kovohutí Povrly   
d) změna ve funkci ředitele Závody průmyslové automatizace                          

na Střekově 
  

e) změna ve funkci ředitele přístavu Československé plavby labsko-
oderské 

  

f) změna ve funkci ředitele Strojíren potravinářského průmyslu    
g) změna ve funkci ředitele odborného učiliště Spolku pro chemickou 

a hutní výrobu 
  

h) změna ve funkci předsedy okresního výboru České tělovýchovné 
organizace 

  

i) změna ve funkci ředitele Střední průmyslové školy strojnické   
j) návrh na jmenování J. Netolického ředitelem Gymnázia v Jateční 

ulici 
  

k) návrh na zvolení poslanců ONV dle ústavního zákona č. 117/69   
l) návrhy do stranických kursů   
m) návrh na zasloužilé členy KSČ, kteří přecházejí do péče KV KSČ   

5. Organizační záležitosti   
a) návrh na rozdělení základních organizací KSČ v Severočeských 

tukových závodech 
  

b) žádosti o povolení výjezdu do zahraničí   
c) informace z celookresního aktivu 27. 9. 1970   
d) souhlas k zaslání telegramů k 50. výročí Rudého práva a ke Dni 

tisku 
  

6. Zhodnocení výměny stranických legitimací v základních organizacích KSČ        
v Závodech průmyslové automatizace, Metazu, okresní a krajské pobočce 
Státní banky československé 
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 30. 9. 1970 1970 A 114 
1. Výsledky výměny stranických legitimací v základní organizaci KSČ na ONV   

a základní organizaci KSČ Státního statku Předlice 
  

2. Průběh výměny stranických legitimací   
3. Kádrové návrhy   

a) návrh na jmenování školních inspektorů   
b) hodnocení a návrhy na odvolání a jmenování ředitelů škol v okrese 

Ústí nad Labem 
  

c) hodnocení pracovníků v nomenklatuře předsednictva OV KSČ                   
Fr. Chvapila a J. Kvapila 

  

d) návrhy do stranických kursů   
e) návrh na uvolnění administrativní pracovnice OV KSČ   

4. Organizační záležitosti   
a) Politicko-organizační zabezpečení zpracování analýzy činnosti 

okresní organizace 
  

b) příprava zahájení výuky ve večerní universitě marxismu-leninismu   
c) informace o zajištění Dne armády v Ústí nad Labem   
d) žádosti o povolení výjezdu do zahraničí   
e) informace o doplnění předsednictva OV KSČ a přeřazení 

pracovníků aparátu OV KSČ na ideologické oddělení 
  

f) návrh na úpravu platu J. Šenfeldovi   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 7. 10. 1970 1970 A 114 

1. Zhodnocení výměny stranických legitimací v základní organizaci KSČ Domu 
kultury pracujících, Střední průmyslové škole strojní a místní organizaci 
KSČ  č. 7 

  

2. Průběh výměny stranických legitimací   
3. Kádrové návrhy   

a) návrhy na přeřazení a uvolnění z funkcí OV KSČ     
b) návrhy do stranických kursů   

4. Organizační záležitosti   
a) změny v zařazení posluchačů večerní university marxismu- 

leninismu 
  

b) návrh komise pro zpracování rozboru činnosti městského výboru 
KSČ a MěNV 

  

c) žádosti o povolení zahraničních cest   
d) souhlas s odesláním telegramu předsednictva OV KSČ k 21. výročí 

vzniku NDR     
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 14. 10. 1970 1970 A 114 

1. Kontrola usnesení – informace o zajištění topení na školách   
2. Současný stav v poskytování placených a neplacených služeb v okrese                       

a ve městě 
  

3. Zpráva o zhodnocení žní a zajištění podzimních prací v okrese                                        
Ústí nad Labem 

  

4. Zpráva o politické konsolidaci v OV Svazu československo-sovětského   
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přátelství v Ústí nad Labem 
5. Přehled o dislokaci učitelů II. cyklu   
6. Kádrové návrhy   

a) kádrová příprava okresní konference KSČ     
b) návrh na kooptaci do funkcí členů a kandidátů OV KSČ     
c) návrhy do stranických kursů v krajské politické škole   
d) návrh na členy lektorské skupiny v úseku zemědělství   
e) návrh na udělení čestného titulu „Zasloužilý školský pracovník“               

O. Pospíšilovi 
  

f) návrh na uctění narozenin zasloužilých členů KSČ a propůjčení 
státního vyznamenání 

  

7. Organizační záležitosti       
a) návrh na vydání nových členských legitimací   
b) přihlášky do KSČ   
c) návrhy na změny z pohovorů k výměně členských legitimací – 

potvrzení vyloučení 
  

d) návrhy na zrušení základních organizací KSČ na úseku školství                    
a kultury   

  

e) návrh na složení etapového výboru Závodu míru   
f) návrh na revokace usnesení předsednictva OV KSČ k výsledkům 

pohovorů pro výměnu stranických legitimací 
  

8. Politicko-organizační zajištění pléna OV KSČ v říjnu a listopadu 1970   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 25. 10. 1970 1970 A 114 

1. Kontrola usnesení    
2. Zpráva o současných problémech a úkolech v ideologické práci na okrese   
3. Zhodnocení činnosti okresní revizní a kontrolní komise v průběhu výměny 

členských legitimací 
  

4. Kontrolní zpráva o současném stavu a zaměření další činnosti v oblasti 
kultury na období 1970-1971 

  

5. Stav a vývoj členské základny okresní organizace KSČ v Ústí nad Labem 
       k 1. 9. 1970 

  

6. Zpráva o schůzové činnosti za měsíc září   
7. Kádrové návrhy   

a) hodnocení nomenklaturních pracovníků předsednictva OV KSČ   
b) změna ve funkci ředitele n. p. Chemofarma   
c) návrh do funkce tajemnice OV Českého červeného kříže   
d) změna ve funkci náměstka ředitele okresní pobočky SBČS   
e) návrhy do stranických kursů   

8. Organizační záležitosti   
a) výsledky pohovorů se členy KSČ pro výměnu stranických legitimací   
b) plán hlavních článků okresních novin Sever na měsíc listopad a 

prosinec 
  

c) návrh na ustavení základní organizace KSČ ve Státním statku 
Předlice    

  

d) informace o průběhu prací výstavby pomníku Klementa Gottwalda   
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e) návrhy na úpravu platů   
f) informace o aktivech OV KSČ a městského výboru KSČ   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 11. 11. 1970 1970 A 115 

1. Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ k výsledkům zhodnocení výměny 
stranických legitimací v základní organizaci KSČ SBČS 

  

2. Politicko-organizační opatření pléna OV KSČ v listopadu   
3. Rozdělení členů a kandidátů OV KSČ do skupin a vyslání do závodů v 

okrese 
  

4. Průběžná informační zpráva o pohovorech s bezpartijními pracovníky ONV   
5. Plán družebních styků okresní organizace na rok 1971   
6. Úprava plánu činnosti pléna a předsednictva OV KSČ na období do konce 

roku 1970 
  

7. Referentský sbor a instruktoři OV KSČ   
8. Kádrové návrhy   

a) přehled o průběhu dislokace učitelů škol I. cyklu   
b) návrhy na jmenování ředitelů škol v okrese   
c) změna ve funkci vedoucího pracovníka Výzkumného ústavu 

tukového průmyslu 
  

d) návrh na jmenování do funkce ředitele závodu n. p. Tesla   
e) návrh do funkce prvního náměstka Výzkumného ústavu 

anorganické chemie 
  

f) návrhy do stranických kursů krajské politické školy   
g) návrhy do funkce ředitele Okresní vodohospodářské správy v Ústí 

nad Labem 
  

h) návrh na zřízení komise OV KSČ pro sledování palivové a 
energetické situace v okrese 

  

9. Organizační záležitosti       
a) doplnění předsednictva OV KSČ o další členy   
b) přihlášky do KSČ   
c) výsledky pohovorů se členy KSČ k výměně stranických legitimací   
d) návrhy na vyloučení z řad členů KSČ     
e) ustavení základní organizace KSČ České státní pojišťovny   
f) žádosti o výjezd do zahraničí   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 25. 11. 1970 1970 A 115 

1. Kontrola usnesení   
2. Plány na úseku průmyslu a zemědělství   
3. Politicko-organizační zabezpečení projednání závěrů pléna ÚV KSČ, 

příprava výročních členských schůzí a konferencí 
  

4. Činnost OV SSM – řízení a pomoc základním organizacím SSM – 
uplatňování vedoucí úlohy KSČ v orgánu a organizacích SSM 

  

5. Schůzová činnost za měsíc říjen   
6. Kádrové návrhy   

a) návrh na důvěrné lékaře okresu Ústí nad Labem   
b) návrh na ředitele Tlakové plynárny Úžín   
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c) změna ve funkci vedoucího personálního úseku v Tonasu 
Neštěmice 

  

d) změna ve funkci ředitele Teplárenského závodu v Trmicích   
e) změna ve funkci vedoucího personálního útvaru; odborné přípravy 

kádrů ve Výzkumném ústavu anorganické chemie 
  

f) návrh na ředitele Krajského filmového podniku   
g) návrh posluchačů do stranických škol       
h) návrh na změny v komisích OV KSČ a redakční radě okresních novin 

Sever 
  

i) změna ve funkci předsedy celoútvarového výboru KSČ při Veřejné 
bezpečnosti     

  

j) návrhy na státní vyznamenání   
k) návrhy na odebrání státního vyznamenání       
l) návrh na udělení čestných titulů školským pracovníkům   

7. Organizační záležitosti   
a) zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ za měsíc září a říjen   
b) návrhy na revokace usnesení předsednictva OV KSČ k výměně 

stranických legitimací 
  

c) návrh na disciplinární řízení s J. Šukem   
d) návrhy na vyloučení z řad členů KSČ   
e) výsledky disciplinárního šetření – Ant. Bárta, Zd. Košťálek   
f) návrh na zvýšení důchodu Smolařovi   
g) návrhy na ustavení, zrušení a sloučení základních organizací KSČ   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 9. 12. 1970 1970 A 115 

1. Kontrola usnesení   
2. Zpráva o plnění plánu jednotného postupu vedení boje s pravicovým 

oportunismem v okresní organizaci KSČ 
  

3. Výsledky kontroly legitimací v základních organizacích KSČ    
4. Zhodnocení okresních novin Sever za 2. pololetí 1970   
5. Kádrové návrhy   

a) návrh do funkce instruktora pro stranickou práci na úseku 
průmyslu OV KSČ   

  

b) změna ve funkci ředitele pobočky České státní pojišťovny   
c) změna ve funkci vedoucího provozu Severočeských energetických 

závodů    
  

d) návrh na kádrové změny ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu                 
a Tonasu 

  

e) změna ve funkci technického náměstka v Kovohutích S. M. Kirova                   
v Povrlech    

  

f) změna ve funkci vedoucího Advokátní poradny   
g) návrh na udělení vyznamenání „Za vynikající práci“ L. Vlachovi   
h) návrh na udělení vyznamenání I. stupně zlatého odznaku 

Československého červeného kříže „Za obětavou a záslužnou práci“     
  

i) návrhy na vyslání posluchačů do stranických škol   
6. Organizační záležitosti   
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a) přihlášky do KSČ   
b) návrhy na vydání nových členských stranických legitimací,                          

na změny rozhodnutí pohovorové komise, na revokaci usnesení 
předsednictva OV KSČ 

  

c) návrhy na zrušení a sloučení základních organizací KSČ     
d) návrhy na schválení služební cesty do zahraničí   
e) stanovení klíčů na městskou, celozávodní, místní konferenci                    

a všeplenární schůze 
  

f) politicko-organizační zajištění rozšířeného pléna OV KSČ       
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 16. 12. 1970 1970 A 115 

1. Kontrola usnesení – zpráva o průběhu pohovorů s bezpartijními na ONV   
2. Hodnocení předsedů a výborů základních organizací KSČ   
3. Schůzová činnost za měsíc listopad 1970    
4. Informativní zpráva o průběhu výuky ve večerní universitě marxismu- 

leninismu ve školním roce 1970/1971 
  

5. Kádrové návrhy   
a) změna ve funkci vedoucího personálního útvaru v Severočeských 

tukových závodech 
  

b) změna ve funkci hlavního inženýra v Severočeských tukových 
závodech   

  

c) návrh na jmenování K. Laciny ředitelem odborného učiliště                                 
n. p. Pozemní stavby 

  

d) návrh na jmenování Š. Černíkové do funkce ředitelky 
Zemědělského odborného učiliště Trmice 

  

e) návrh na jmenování L. Zoubka ředitelem Krajské knihovny Maxima 
Gorkého 

  

f) návrh na jmenování V. Bonnové do funkce inspektorky kultury ONV       
g) návrh na jmenování P. Trojáka ředitelem Krajského kulturního 

střediska 
  

h) návrh na jmenování J. Rejska ředitelem koncertní agentury Sever       
i) změna ve funkci předsedy celozávodního výboru KSČ Kovohutě   
j) změna ve funkci dílovedoucího provozu Centroflor Libouchec       
k) návrh na vyslání posluchačů do stranických kursů   
l) návrh kádrových změn v radě ONV       
m) návrhy na státní vyznamenání   

6. Organizační záležitosti       
a) návrh na znovuustavení základní organizace KSČ v léčebně Ryjice            

a návrh na zrušení základní organizace KSČ dolu Petri 
  

b) návrhy na vyloučení z KSČ       
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 30. 12. 1970 1970 A 115 

1. Rozbor činnosti městského výboru KSČ a komunistů na MěNV    
2. Průběžná zpráva o výsledcích projednání prosincového pléna ÚV KSČ                         

v základních organizacích KSČ 
  

3. Návrh na složení výborů a předsedů v základních organizacích KSČ    
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4. Plán činnosti OV KSČ na měsíc leden 1971   
5. Kádrové návrhy   

a) změna ve funkci instruktora OV KSČ pro stranickou práci na úseku 
průmyslu   

  

b) návrh na jmenování K. Sailera do funkce instruktora OV KSČ pro 
stranickou práci v zemědělství 

  

c) návrh na přijetí E. Beluše do aparátu OV KSČ         
d) návrh na jmenování Berana do funkce vedoucího 

zaměstnaneckého odboru Metaz Trmice 
  

e) změna ve funkci ředitele dolu 5. květen Trmice     
f) návrhy posluchačů do stranických kursů   
g) změna ve funkci náčelníka Veřejné bezpečnosti Všebořice   
h) změna ve funkci náčelníka Veřejné bezpečnosti Ústí nad Labem   
i) návrh na jmenování J. Poláčka do funkce instruktora pro stranickou 

práci na úseku politicko-organizačního oddělení OV KSČ  
  

j) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu“ 
V. Lukšanovi     

  

6. Organizační záležitosti       
a) přihlášky do KSČ   
b) návrhy na vyloučení z KSČ – změny návrhů pohovorových komisí    
c) návrh na vyloučení a na zrušení členství   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 13. 1. 1971 1971 A 116 

1. Kontrola usnesení – příprava výročních členských schůzí, návrh                             
na vyškrtnutí nebo uvolnění z řad posluchačů Večerní university 
marxismu-leninismu 

  

2. Výsledky členských schůzí za měsíc prosinec 1970   
3. Hodnocení předsedů celozávodního výboru KSČ a celozávodního výboru 

KSČ na úseku průmyslu 
  

4. Zhodnocení funkcionářů celoútvarového výboru při VB, návrh kandidátek 
celoútvarového výboru 

  

5. Rozbor činnosti Lidových milicí v okrese   
6. Plán hlavních článků okresních novin Sever na 1. čtvrtletí   
7. Kádrové návrhy   

a) hodnocení pracovníků v nomenklatuře předsednictva OV KSČ     
b) změna ve funkci vedoucího personálního oddělení podniku 

Československé automobilové dopravy 
  

c) změna ve funkci vedoucího vysílače Hostovice   
d) změna ve funkci ředitele závodu Stavební stroje Krásné Březno   
e) změna ve funkci ředitele technického a zásobovacího závodu ČSAD 

Libouchec    
  

f) návrh na jmenování Vl. Bonnové do funkce inspektorky kultury 
ONV 

  

g) změna ve funkci ředitele cestovní kanceláře Čedok   
h) návrhy posluchačů stranických kursů       
i) pracovně-politické hodnocení J. Krebse   
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j) návrh na udělení státního vyznamenání „Za vynikající práci“   
8. Organizační záležitosti   

a) návrhy na revokace usnesení předsednictva OV KSČ k výměně 
stranických legitimací 

  

b) služební cesta ing. Palounka do SSSR     
c) politicko-organizační zabezpečení pléna OV KSČ     
d) projednání návrhu na odvolání bývalých členů KSČ z OV Českého 

mysliveckého svazu 
  

e) vystoupení zástupce OV KSČ na výročních členských schůzích                         
v základních organizacích KSČ      

  

   
Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 20. 1. 1971 1971 A 116 

1. Poučení z krizového vývoje v okresní organizaci za období let 1967-1969   
2. Návrh plánu práce předsednictva OV KSČ a OV KSČ na 1. pololetí   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 27. 1. 1971 1971 A 116 

1. Kontrola usnesení – průběh výročních členských schůzí   
2. Zásady pro delegování zástupců OV KSČ a zástupců vyšších stranických 

orgánů na akce stranických a mimostranických orgánů a organizací 
  

3. Zpráva o vyřizování stížností a dopisů pracujících došlých na OV KSČ                  
za rok 1970 

  

4. Stav členské základny ve 4. čtvrtletí 1970, zdůvodnění finančního rozpočtu 
na rok 1971 

  

5. Zabezpečení školení funkcionářů základních organizací KSČ                                             
v 1. čtvrtletí 1971 

  

6. Zpráva o zabezpečení ideologické výchovy členů SSM v okrese                         
Ústí nad Labem 

  

7. Kádrové návrhy   
a) dislokace řízení na školách I. cyklu – ukončení   
b) návrh na sloučení JZD Sever Strážky a JZD Rozvoj Skorotice; změna 

ve funkci předsedy 
  

c) návrh na změny v koordinační komisi při OV KSČ pro oslavy   
d) návrh na dobrovolného instruktora OV KSČ na úseku zemědělství   
e) návrhy posluchačů do stranických kursů   
f) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“   

8. Organizační záležitosti   
a) návrh na změny ve vydání legitimací; návrh na vyloučení z KSČ         
b) zpráva o zabezpečení Závodu míru   
c) opatření k rozpisu prováděcího plánu a rozpočtu ONV na rok 1971 

za hospodářství národních výborů v okrese      
  

d) návrh na ustavení základní organizace KSČ Okresní finanční správy   
e) návrh na schválení služební cesty do zahraničí       
f) zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ   
g) změny ve funkcích předsedů základních organizací KSČ proti 

návrhu projednávanému a schválenému v předsednictvu OV KSČ                           
16. 12. 1970 
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h) návrh na svolání celookresního aktivu učitelů - komunistů                                 
na 17. 2. 1971 

  

i) zabezpečení schůzí a oslav k 23. výročí „Únorového vítězství“ 
pracujících v rámci okresu 

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 9. 2. 1971 1971 A 116 

1. Kádrové zabezpečení celozávodních výborů KSČ a revizních komisí 
celozávodního výboru KSČ na úseku průmyslu 

  

2. Politicko-organizační zabezpečení okresní konference KSČ v Ústí nad 
Labem 

  

3. Kádrové návrhy   
a) změna ve funkci předsedy komise zasloužilých členů KSČ   
b) návrhy na změny ve funkcích předsedů základních organizací   
c) návrhy do stranických kursů      
d) návrhy na udělení státních vyznamenání při příležitosti 50. výročí 

založení KSČ   
  

e) návrh na udělení státního vyznamenání „Za vynikající práci“                            
J. Frölichovi 

  

f) návrh na udělení vyznamenání Československému červenému kříži            
g) návrh na vyznamenání k Mezinárodnímu dni žen   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 18. 2. 1971 1971 A 116 

1. Kontrola usnesení   
2. Průběh výročních členských schůzí v okrese   
3. Příprava okresní konference KSČ    
4. Plán družebních styků okresu Ústí nad Labem   
5. Kádrové návrhy   

a) návrh na vyslání A. Vaise do 3 měsíčního kursu pro uvolněné 
předsedy celozávodního výboru KSČ v SSSR    

  

b) změna ve funkci výrobního náměstka v Tonasu   
c) návrh na jmenování J. Krebse do funkce vedoucího redaktora 

okresních novin Sever 
  

6. Organizační záležitosti   
a) přihlášky do KSČ, přiznání členství v KSČ     
b) návrhy na vyloučení, změny z pohovorů, návrh na vydání 

legitimace 
  

c) návrh na ustavení základní organizace KSČ Průmstav   
d) návrhy na schválení soukromé a služební cesty do zahraničí   
e) návrh plánu stranické skupiny poslanců ONV na 1. pololetí   
f) politicko-organizační zajištění výročí „Dne Sovětské armády                                 

a námořnictva“ 23. 2. 1971 
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 24. 2. 1971 1971 A 116 

1. Projednání plánu výroby na rok 1971 ve Spolku pro chemickou a hutní 
výrobu, Metalurgických závodech, Kovohutích Povrly 

  

2. Průběh výročních členských schůzí a příprava okresní konference   
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3. Statistický přehled o stavu členské základny v roce 1970   
4. Rozbor hospodaření za rok 1970   
5. Informační zpráva o průběhu a výsledcích ideové výchovy členů OV SSM   
6. Zpráva o zahájení a průběhu stranického vzdělávání   
7. Kádrové návrhy   

a) dislokace učitelů škol a zařízení II. cyklu v okrese k 1. 2. 1971   
b) hodnocení pracovníků v nomenklatuře předsednictva OV KSČ   
c) změna ve funkci ekonomického náměstka ředitele ve Spolku pro 

chemickou a hutní výrobu     
  

d) změna ve funkci technického náměstka ředitele ve Spolku pro 
chemickou a hutní výrobu 

  

e) návrh na uvolnění J. Šenfelda z funkce instruktora OV KSČ, návrh   
do funkce vedoucího závodu Technoplyn 

  

f) návrh do funkce instruktora pro oddělení průmyslu   
g) změna ve funkci ředitele krajské pobočky České státní spořitelny   
h) návrh na jmenování J. Vrzákové do funkce vedoucí kádrového                      

a zaměstnaneckého oddělení závodu Severografia    
  

i) návrh na odvolání Vl. Roubala z funkce vedoucího redaktora novin 
„Stavbař“ 

  

j) návrh na jmenování ředitelky Domova mládeže krajské střední 
zdravotnické školy R. Rybové     

  

k) návrhy posluchačů stranických kursů   
l) návrhy na vyznamenání a jeho odejmutí školským pracovníkům                 

ke Dni učitelů 
  

8. Organizační záležitosti   
a) návrhy na zvýšení důchodů pro zasloužilé členy   
b) návrhy na revokace usnesení předsednictva OV KSČ k vyloučení                  

z řad členů a vydání legitimací 
  

c) návrh na udělení státního vyznamenání „Za vynikající práci“                    
R. Salmové     

  

d) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu“ 
závodu Sklo Union 

  

e) návrhy na vyloučení z řad členů KSČ         
f) návrh na vydání stranické legitimace   
g) návrh na zrušení základní organizace KSČ na státním statku 

Malečov, hospodářství Březí     
  

h) návrh na schválení služební cesty   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 10. 3. 1971 1971 A 117  

1. Kontrola usnesení   
2. Zpráva o plnění plánu komplexní bytové výstavby a vybraných účelových 

investic na rok 1970 a návrh plánu na rok 1972 
  

3. Kádrové návrhy   
a) návrh na ustavení do funkcí náčelníků Veřejné bezpečnosti   
b) návrh na jmenování J. Špánkové do funkce ředitelky 1. ZDŠ   
c) návrhy na kádrové změny na Státních statcích Předlice a Petrovice   
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d) změna ve funkci vedoucího střediska Geodézie   
e) návrhy posluchačů do stranických kursů       

4. Organizační záležitosti   
a) návrh na vyloučení z řad členů KSČ        
b) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ k vyloučení               

J. Krídla a V. Pužmana 
  

c) návrh na umístění pamětní desky u příležitosti 50. výročí založení 
KSČ v Předlicích, Řeháčkově ul. 190 

  

d) návrh na ustavení a zrušení základní organizace KSČ     
e) příprava okresní konference KSČ     
f) žádosti o výjezd do zahraničí       
g) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu“ 

Severočeským konzervárnám a drožďárnám v Předlicích 
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 17. 3. 1971 1971 A 117 

1. Příprava okresní konference KSČ    
2. Výsledky celostátní konference Národní fronty konané 27. 1. 1971 – 

zajištění celonárodní směny na počest 50. výročí KSČ 
  

3. Kádrové návrhy    
a) návrh MUDr. Vl. Jílka do funkce předsedy Okresní mírové rady    
b) návrh na povolení výjezdu do zahraničí     

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 24. 3. 1971 1971 A 117 

1. Zabezpečení jarních prací v zemědělských závodech za rok 1970   
2. Rozpis státního plánu na rok 1971 včetně investiční a bytové výstavby   
3. Zpráva o dosavadním rozvoji masové politické práce KSČ v okrese                            

a iniciativy pracujících na počest 50. výročí založení KSČ a zabezpečení 
jejího rozvoje v období před XIV. sjezdem 

  

4. Plán zabezpečení oslav 1. máje 1971   
5. Zpráva o dalším průběhu stranického vzdělávání   
6. Zhodnocení výsledků výročních členských schůzí, celozávodních konferencí 

a všeplenárních schůzí v okrese Ústí nad Labem 
  

7. Kádrové návrhy   
a) udělení medailí k 50. výročí založení KSČ     
b) odvolání K. Laciny z funkce ředitele Odborného učiliště                                        

n. p. Pozemní stavby Ústí nad Labem 
  

c) návrh na uvolnění RSDr. J. Řádka z funkce vedoucího odboru 
kultury ONV a jeho jmenování do funkce ředitele Domu politické 
výchovy 

  

d) návrh na zvolení předsedy a tajemníka OV Československého svazu 
tělesné výchovy 

  

e) změna ve funkci předsedy OV Svazarmu   
f) návrhy posluchačů do stranických škol   
g) uvolnění M. Adalského z funkce tajemníka OV KSČ a z aparátu                

OV KSČ     
  

8. Organizační záležitosti   
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a) návrh na vydání nového průkazu J. Štěpánkovi   
b) návrh na zvýšení důchodu pro zasloužilou členku KSČ A. Futterovou   
c) organizační zabezpečení plenárního zasedání ONV k projednání 

závěrečného účtu a rozboru hospodaření národních výborů za rok 
1970     

  

d) návrhy na schválení služební cesty do zahraničí   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 14. 4. 1971 1971 A 117 

1. Politicko-organizační zabezpečení 2. plenárního zasedání OV KSČ    
2. Zhodnocení a rozpracování závěrů a usnesení okresní konference KSČ             

v Ústí nad Labem 
  

3. Politicko-organizační zabezpečení zhodnocení stranického vzdělávání                  
v období 1970-1971 a jeho přípravy na rok 1971-1972 

  

4. Zabezpečení oslav 1. máje, národní směny; položení základního kamene              
k pomníku Klementa Gottwalda 

  

5. Příprava konference Národní fronty   
6. Konečný přehled o výměně členských legitimací KSČ v roce 1970   
7. Zabezpečení besed „KSČ, mládež, budoucnost“   
8. Schůzová činnost za měsíc březen 1971   
9. Návrh přípravného výboru nově se tvořící Socialistické společnosti pro 

vědu, kulturu a politiku 
  

10. Kádrové návrhy   
a) změna ve funkci ředitele Strojní traktorové stanice Chabařovice   
b) změna ve funkci ředitele Okresní finanční správy   
c) jmenování Ferebanera do funkce ředitele Ředitelství pošt                               

a telekomunikací v Ústí nad Labem 
  

d) návrh na odměnění lektora Večerní university marxismu-leninismu 
za rok 1970     

  

e) návrhy do stranických kursů   
f) návrhy na vyznamenání za dlouholetou práci v hornictví   

11. Organizační záležitosti   
a) přihlášky do KSČ        
b) návrhy na změny z pohovorů a návrhy na vyloučení z řad členů KSČ   
c) výsledky disciplinárního řízení     
d) stanovisko aktivu ustanoveného KV KSČ k řešení stížnosti                               

ing. J. Tauera proti jeho vyloučení z KSČ   
  

e) návrh na ustavení základní organizace KSČ na sekretariátě                                   
KV Národní fronty 

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 28. 4. 1971 1971 A 117 

1. Kontrola usnesení   
2. Návrh na uspořádání informačního střediska KSČ    
3. Zpráva o plnění státního plánu v živočišné výrobě za 1. čtvrtletí; 

zabezpečení senoseče v okrese Ústí nad Labem 
  

4. Zabezpečení postupu projednávání, popularizace a propagace návrhu 
směrnic 5. pětiletky v okrese 
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5. Hodnocení dosavadních výsledků iniciativy pracujících a plnění závazku              
k 50. výročí založení KSČ 

  

6. Současná situace a stav v činnosti Okresní odborové rady a závodních 
výborů ROH 

  

7. Kádrové návrhy   
a) přijetí P. Vodseďálka do politického oddělení   
b) návrhy do funkcí výrobního náměstka a vedoucího kádrového                       

a personálního úseku ve Strojobalu Ústí nad Labem 
  

c) změna ve funkci ředitele závodu Sfinx Ústí nad Labem   
d) změna ve funkci ředitele závodu Vlnola       
e) návrh na vyznamenání za dlouholetou a příkladnou práci                            

v hornictví     
  

f) návrhy posluchačů do stranických kursů   
g) návrhy na uctění narozenin zasloužilých členů KSČ ve 2. pololetí 

1971 
  

h) návrh na zvýšení důchodu V. Polákovi   
8. Organizační záležitosti   

a) přihlášky do KSČ, vydání nové legitimace, návrh na vyloučení z KSČ     
b) návrhy na výjezd do zahraničí   
c) program školení členů okresní revizní a kontrolní komise   
d) návrhy na ustavení nových základních organizací KSČ v podnicích 

Zelenina a Kovák 
  

e) zabezpečení slavnostního plenárního zasedání OV KSČ k 50. výročí 
založení KSČ 

  

    
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 5. 5. 1971 1971 A 117 

1. Informační zpráva o projednávání návrhu směrnic XIV. sjezdu KSČ                          
v průmyslových a zemědělských závodech 

  

2. Kádrové a organizační záležitosti   
a) návrh na udělení medailí k 50. výročí založení KSČ   
b) návrhy na zrušení, vyloučení a přijetí členů   
c) návrhy na schválení služební cesty do Maďarska, SSSR a soukromé 

cesty do Řecka 
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 12. 5. 1971 1971 A 118 

1. Kontrola usnesení   
2. Činnost kulturních zařízení v okrese po politicko-ideové stránce ve vztahu   

k plnění rezoluce XIII. sjezdu KSČ 
  

3. Zhodnocení oslav 9. května 1971   
4. Schůzová činnost za měsíc duben 1971   
5. Kádrové a organizační záležitosti   

a) změna ve funkci ředitele Zdravotnického zásobování                                        
v Ústí nad Labem 

  

b) návrh na uvolnění M. Šedivého z aparátu KSČ   
c) návrhy posluchačů do stranických kursů      
d) návrh na vyslání posluchačů na právnickou fakultu Karlovy   
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university v Praze 
e) návrh na odejmutí titulu „Zasloužilý školský pracovník“ – František 

Novotný 
  

f) návrhy na schválení soukromé cesty do zahraničí   
g) návrhy na vyloučení, na změnu ze zrušení členství       
h) přihláška do KSČ     
i) návrhy na udělení medailí k 50. výročí KSČ         
j) politicko-organizační opatření a harmonogram úkolů OV KSČ, 

celozávodních výborů a základních organizací v období konání              
XIV. sjezdu KSČ 

  

k) informace o přípravě slavnostního plenárního zasedání OV KSČ   
   
Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 31. 5. 1971 1971 A 118 

1. Politicko-organizační zabezpečení posjezdové kampaně   
2. Schválení delegace do Vladimiru a Karl-Marx-Stadtu   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 9. 6. 1971 1971 A 118 

1. Kontrola usnesení   
2. Zhodnocení práce celozávodního výboru a základních organizací KSČ                  

ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu 
  

3. Zpráva o rozvoji masové politické práce v okrese v rámci 50. výročí 
založení KSČ 

  

4. Vybudování Domu politické výchovy OV KSČ včetně projektu   
5. Zpráva o stavu na úseku kádrové evidence – návrh na zpracování 

kádrového programu 
  

6. Kádrové návrhy   
a) změna ve funkci ředitele závodu Cheming   
b) návrh na udělení medailí k 50. výročí KSČ     
c) návrh na odejmutí resortních a státních vyznamenání pracovníků 

Palivového kombinátu Antonína Zápotockého Úžín 
  

d) návrh posluchačů do stranických kursů   
e) návrh na vyslání posluchačů na právnickou fakultu University 

Karlovy v Praze ke studiu justičního směru pro potřeby prokuratury 
  

f) návrh lektorů provádějících přednášky na školách   
g) návrh na schválení člena komise pro práci se stranických tiskem   
h) návrh na instruktora OV KSČ pro Odborový dům kultury pracujících 

Ústí nad Labem 
  

i) návrhy na zahraniční cesty       
j) návrh na členku ústřední revizní komise Českého svazu žen   

7. Organizační záležitosti   
a) přihlášky, zrušení členství, přiznání předválečného členství v KSČ        
b) návrh na zrušení a vyloučení z KSČ     
c) návrh na zrušení a ustavení základních organizací KSČ         
d) politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ 
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 23. 6. 1971 1971 A 118 
1. Informační zpráva o rozpracování a realizaci usnesení výročních členských 

schůzí, všeplenárních schůzí, celozávodních, okresní a krajské konference 
KSČ v průmyslových a zemědělských podnicích okresu 

  

2. Rozbor stavu členské základny v okrese podle jednotlivých závodů; plán 
regulace a přijímání nových členů KSČ 

  

3. Návrh plánu práce OV KSČ, komisí OV KSČ na 2. pololetí   
4. Schůzová činnost za měsíc květen   
5. Kádrové návrhy   

a) návrh do funkce vedoucího kádrového a personálního útvaru 
Okresní zemědělské správy - Fr. Koritenský 

  

b) návrh do funkce předsedy MěNV Neštěmice Antonín Štěpanovský   
c) dodatečný návrh na propůjčení státního vyznamenání                                    

k narozeninám L. Rajnochovi 
  

d) návrh posluchačů do stranických kursů   
e) návrh na jmenování náměstka pro kádrovou a personální práci                                       

v Severočeské armaturce – R. Körber 
  

f) návrh do funkce ředitele Ústředního podniku zemědělské techniky 
Chabařovice – R. Radzo 

  

g) návrh do funkce vedoucí odboru kultury ONV - J. Földešová       
h) návrhy na schválení cest do zahraničí    
i) návrh na přijetí politického pracovníka OV KSČ – K. Onřejek   

6. Organizační záležitosti   
a) zabezpečení 38. plenárního zasedání ONV   
b) návrhy na zrušení a ustavení základních organizací KSČ     
c) návrhy na platovou úpravu   

7. Vybudování Domu politické výchovy OV KSČ    
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 7. 7. 1971 1971 A 118 

1. Informační zpráva o rozpracování a realizaci usnesení výročních členských 
schůzí, všeplenárních schůzí, celozávodních, okresní a krajské konference 
KSČ v průmyslových a zemědělských podnicích okresu 

  

2. Hodnocení poslanců České národní rady a SKNV   
3. Zpráva o politickém a technicko-organizačním zabezpečení žňových                      

a podzimních prací v okrese 
  

4. Důvodová zpráva k likvidaci Rafinerie cukru, Ústí nad Labem   
5. Dislokace učitelů škol a zařízení II. cyklu k 1. 9. 1971   
6. Kádrové návrhy   

a) návrh na přijetí administrativní pracovnice Domu politické výchovy 
– H. Armeanová 

  

b) návrh na instruktorku OV KSČ pro základní organizaci KSČ Lidové 
školy umění – Vl. Bonnová      

  

c) změna ve funkci ředitele závodu Technické zásobování ČSAD 
Libouchec 

  

d) návrh do funkce ředitele závodu Prefa Krásné Březno – Zd. Lhota   
e) změna ve funkci hlavního ekonoma Severočeských tukových   
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závodů 
f) návrhy na udělení pamětních medailí k 50. výročí založení KSČ        
g) návrhy na schválení cest do zahraničí   

7. Organizační záležitosti        
a) návrhy na vyloučení z řad členů KSČ, návrhy na revokaci vyloučení 

za zrušení členství 
  

b) přihlášky do KSČ         
c) návrh na vyhlášení soutěže v nových odběratelích stranického tisku 

v okrese 
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 21. 7. 1971 1971 A 118 

1. Kontrola usnesení   
2. Zpráva o ukončení stranického vzdělávání 1970/1971 a o předběžném 

zařazení posluchačů v 1971/1972 
  

3. Zpráva o Filmovém festivalu pracujících 1971   
4. Stav členské základny okresní organizace KSČ za 1. pololetí 1971; přiznání 

předválečného členství 
  

5. Schůzová činnost za měsíc červen 1971   
6. Kádrové návrhy   

a) návrh na přijetí lektora Domu politické výchovy – V. Svoboda   
b) návrh na přijetí V. Zajíčka do funkce instruktora OV KSČ pro práci 

na městském výboru KSČ   
  

c) změna ve funkci ředitele celnice   
d) změna ve funkci vedoucího technického úseku a zástupce ředitele 

Závodu průmyslové automatizace 
  

e) návrh na vyslání posluchačů do stranických kursů a do kursu v NDR   
f) návrh na udělení pamětní medaile k 50. výročí založení KSČ                               
g) návrhy na schválení cest do zahraničí       

7. Organizační záležitosti   
a) návrh na úpravu důchodů zasloužilým členům      
b) návrh na sloučení základní organizace KSČ okresní a krajské 

finanční správy; návrh na ustavení 18. místní organizace ve 
Střekově 

  

c) politicko-organizační zajištění klidu a pořádku v srpnových dnech 
1971     

  

d) organizační zajištění letní mírové slavnosti a návrh na přípravu 
krajské konference Svazu československo-sovětského přátelství 

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 4. 8. 1971 1971 A 119 

1. Hodnocení celookresního závazku národních výborů za 1. pololetí   
2. Zpráva o církevně politické situaci a religiozitě v okrese Ústí nad Labem   
3. Současný stav a situace v činnosti OV Národní fronty – přehled o situaci               

ve společenských organizacích 
  

4. Návrh na ustavení městského výboru Národní fronty v Ústí nad Labem   
5. Plán propagandy a agitace k zabezpečení přípravy a průběhu všeobecných 

voleb do zastupitelských orgánů v roce 1971 
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6. Rozbor hospodaření za 1. pololetí 1971   
7. Kádrové návrhy   

a) dislokace učitelů škol a zařízení II. cyklu k 1. září   
b) změna ve funkci ředitele domova mládeže   
c) návrhy posluchačů do stranických kursů   
d) návrhy na schválení cest do zahraničí   
e) návrh na ustavení komise a pracovních skupin při politicko-

organizačním oddělení OV KSČ 
  

8. Zabezpečení klidu a pořádku v srpnových dnech 1971   
9. Zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ v srpnu   
10. Organizační zajištění letní mírové slavnosti v Ústí nad Labem   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 18. 8. 1971 1971 A 119 

1. Informativní zpráva o plnění úkolů v politické a bojové přípravě Lidových 
milicí v okrese 

  

2. Informativní zpráva o plnění úkolů státního plánu v živočišné výrobě                    
za 1. pololetí; zpráva o stavu žní 

  

3. Schůzová činnost za měsíc červenec 1971   
4. Posouzení programu činnosti celozávodních výborů KSČ Palivového 

kombinátu Antonína Zápotocklého a Severočeské armaturky                                  
po XIV. sjezdu KSČ 

  

5. Zpráva o vyřizování stížností a dopisů pracujících došlých na OV KSČ                        
za 1. pololetí 1971 

  

6. Kádrové návrhy   
a) udělení medailí k 50. výročí založení KSČ     
b) návrh na vyslání do kursu pro politické pracovníky v SSSR – Nemeth   
c) návrh posluchačů stranických kursů a Večerní university marxismu- 

leninismu 
  

d) návrh na přijetí odborného pracovníka Domu politické výchovy –           
J. Kohout 

  

e) doplnění lektorských skupin a rady Domu politické výchovy   
f) návrh na vyloučení M. Pražáka z KSČ      
g) návrh J. Ulricha do funkce vedoucího odboru pro kádrovou                        

a personální práci v Palivovém kombinátě Antonína Zápotockého 
Úžín 

  

h) změny ve funkci ředitele závodu Inženýrské a průmyslové stavby   
i) návrhy na schválení cest do zahraničí       
j) vyjádření okresní revizní a kontrolní komise k členství V. Lercha   

7. Všeobecné volby do státních zastupitelských sborů v roce 1971; návrhy              
na počty funkcionářů v novém volebním období národních výborů                      
na ONV, MěNV, MNV 

  

8. Zhodnocení posjezdové kampaně v okrese 
 

  

Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 1. 9. 1971 1971 A 119 
1. Kádrové návrhy 

a) návrh do funkce poslance a předsedy ONV 
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b) návrh do funkce poslance a předsedy MěNV 
c) návrhy na poslance ONV a MěNV 
d) návrhy na poslance Národního shromáždění a KNV 
e) návrh na udělení titulu „Kolektiv 50. výročí založení KSČ“ 

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 1. 9. 1971 1971 A 119 

1. Zpráva o plnění státního plánu v průmyslových podnicích                                         
za 1. pololetí 1971 

  

2. Plán akcí k významným výročím v období září 1971 až květen 1972   
3. Zpráva o ideově-výchovné činnosti členů SSM a příprava politického 

vzdělávání členů SSM 
  

4. Zpráva o distribuci filmů v okrese   
5. Kádrové návrhy   

a) návrh na jmenování M. Šorčíka do funkce vedoucího oddělení pro 
kádrovou a personální práci v Závodech průmyslové automatizace 

  

b) návrh na jmenování J. Kosiny do funkce vedoucího útvaru pro 
kádrovou a personální práci v závodě Sklo-Union Ústí nad Labem 

  

c) návrh na jmenování M. Veselkové do funkce vedoucí pro kádrovou 
a personální práci v n. p. Staviva, závod Ústí nad Labem 

  

d) uctění narozenin zasloužilých členů KSČ a propůjčení státního 
vyznamenání 

  

e) návrhy na schválení posluchačů 1. ročníku propagandistického 
kursu při Večerní universitě marxismu-leninismu    

  

f) návrh na vyslání lektorů do týdenního kursu Krajské politické školy       
g) žádosti o cesty do zahraničí   
h) návrh na uvolnění mjr. J. Škývary z funkce zástupce náčelníka 

obvodního oddělení Veřejné bezpečnosti     
  

2. Organizační záležitosti   
a) přihlášky do KSČ a kandidáty KSČ     
b) závěry disciplinárního řízení s Ladislavem Kalejou   
c) návrh na ustavení vesnické organizace KSČ Habrovice   
d) zabezpečení pléna OV KSČ v září 1971   
e) informace o politické situaci v okrese v srpnových dnech 1971       
f) příprava voleb do zastupitelských orgánů   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 8. 9. 1971 1971 A 119 

1. Příprava letní mírové slavnosti   
2. Zajištění výjezdního zasedání předsednictva OV KSČ do Kovohutí Povrly   
3. Příprava voleb do zastupitelských orgánů   

a) celkový stav v přípravě voleb   
b) projednání návrhu volebního programu Národní fronty   
c) projednání referátu pro veřejné schůze   

4. Kádrové návrhy   
a) návrh na poslance vyšších zastupitelských orgánů   
b) návrh na poslance členů rady ONV   
c) návrh na poslance předsedy komisí ONV   
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d) návrh na složení obvodní okresní volební komise Národní fronty 
pro volby do ONV 

  

e) návrh na složení volební komise Národní fronty pro volby do MěNV 
Ústí nad Labem     

  

f) návrh na složení obvodních volebních komisí pro volby do vyšších 
zastupitelských orgánů 

  

g) návrh na složení místních a městských volebních komisí a návrh                     
na širší výběr kandidátů za poslance MNV a MěNV v obcích okresu     

  

   
Zápis ze společné schůze předsednictva OV KSČ a celozávodního výboru KSČ 
Kovohutě S. M. Kirova Povrly 15. 9. 1971 

1971 A 120 

1. Vyhodnocení činnosti stranické práce z hlediska uplatňování vedoucí úlohy 
KSČ v období po výročních schůzích a konferenci a rozpracování závěrů 
XIV. sjezdu KSČ v n. p. Kovohutě 

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 16. 9. 1971 1971 A 120 

1. Rozbor členské základny okresní organizace KSČ, další její vývoj, výběr, 
příprava a výchova nových kandidátů KSČ do roku 1975 

  

2. Schůzová činnost za měsíc srpen   
3. Kádrové návrhy   

a) návrh na schválení do funkcí vedoucích pro kádrovou a personální 
práci v zemědělství 

  

b) návrh na uctění narozenin členů okresní revizní a kontrolní komise 
v 1. pololetí 

  

c) návrh na propůjčení státního vyznamenání Divadlu Zdeňka 
Nejedlého u příležitosti výročí jeho založení 

  

d) návrh na propůjčení čestného titulu „Zasloužilý školský pracovník“ 
PhDr. J. Višinkovi, učiteli Střední zdravotní školy     

  

e) návrh na jmenování L. Kubáta do funkce ředitele Odborného 
učiliště n. p. Pozemní stavby 

  

f) návrhy posluchačů stranických kursů   
g) návrhy na schválení cest do zahraničí   

4. Organizační záležitosti       
a) úprava důchodů zasloužilým členům KSČ   
b) návrh na revokaci usnesení základní organizace KSČ a ponechání 

členství; návrhy na vyloučení 
  

c) návrh na jednorázové náhradní volno Pileckému       
d) návrh na zrušení základní organizace KSČ při Družstvu silničář 

Skorotice 
  

e) proškolení stranických orgánů a členů KSČ o stanovách KSČ        
f) zabezpečení oslav Dne Československé lidové armády   
g) informace o přípravě výjezdního zasedání předsednictva OV KSČ 

v Severočeských tukových závodech 
  

5. Příprava voleb do zastupitelských orgánů   
a) návrh na členy rady, komisí a poslance MěNV   
b) návrh na složení místních a městských volebních komisí Národní   
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fronty a na širší výběr kandidátů za poslance MNV a MěNV v obcích 
c) návrh na složení okrskových volebních komisí       
d) návrh na obvodní volební komise v Chabařovicích a Neštěmicích   
e) návrh na užší výběr kandidátů za poslance MNV Neštěmice a Ryjice   
f) návrh na obvodní volební komise do ONV v obcích       
g) návrh na uvolněné předsedy a tajemníky MNV a MěNV   
h) návrhy na neuvolněné předsedy a tajemníky MNV   
i) návrh na složení obvodních volebních komisí pro volby do MěNV 

Ústí nad Labem     
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 22. 9. 1971 1971 A 121 

1. Hodnocení celookresního aktivu konaného dne 21. 9. 1971   
2. Kádrové návrhy – příprava voleb do zastupitelských orgánů   

a) návrh na politické, věkové a sociální složení kandidátů na poslance 
ONV 

  

b) obvodní volební komise pro volby do ONV   
c) návrh na složení okrskových volebních komisí v obcích    
d) návrh na schválení uvolněných funkcionářů MěNV a MNV v okrese 

Ústí nad Labem 
  

e) návrh na neuvolněné předsedy a tajemníky MNV v novém 
volebním období 

  

f) hodnocení poslanců, členů rady a uvolněných funkcionářů ONV                
v Ústí nad Labem  

  

3. Příprava plenárního zasedání   
a) návrh referátu na plenární zasedání 29. 9. 1971       
b) návrh provolání OV KSČ a OV Národní fronty k volbám                       

do zastupitelských sborů všech stupňů 
  

4. Organizační záležitosti       
a) schválení delegace na konferenci národních výborů   
b) návrh K. Sailera na povolení ke studiu       

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 6. 10. 1971 1971 A 121  

1. Zhodnocení obsahu místního tisku; stav odběru stranického tisku   
2. Návrh politicko-organizačního zajištění agitačních dnů v předvolební 

kampani 1971 
  

3. Jednotný systém branné výchovy obyvatelstva ČSSR a záměry jeho 
zabezpečení všemi stranickými a státními orgány a organizacemi 

  

4. Stav kriminality a socialistické zákonnosti v okrese   
5. Kádrové návrhy   

a) návrh na D. Fléglovou do funkce instruktora ideologického 
oddělení –  úsek stranické práce na školách 

  

b) návrh do funkce vedoucího kádrového a personálního oddělení 
Pozemních staveb – Fr. Lebeda 

  

c) návrh na jmenování Fr. Kaňky do funkce vedoucího útvaru                     
pro kádrovou a personální práci v Okresním stavebním podniku 

  

d) změna ve funkci ředitele Obvodní správy pošt a telekomunikací   
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e) změna ve funkci obchodního náměstka ředitele Severočeské 
armaturky 

  

f) návrhy posluchačů do stranických kursů      
g) návrh na cesty do zahraničí   
h) návrh do funkce tajemníka KV Svazu československo-sovětského 

přátelství  – Janovský 
  

i) změna ve funkci náměstka předsedy okresního soudu      
6. Organizační záležitosti   

a) návrhy na vyloučení z řad členů       
b) znovuustavení celozávodního výboru a revizní komise při 

celozávodním výboru na Státním statku Malečov; návrh V. Bastla    
na funkci předsedy celozávodního výboru  

  

c) celookresní směna na počest voleb 6. 11. 1971   
d) opatření k plenárnímu zasedání OV KSČ 2. 11.        

7. Příprava voleb do zastupitelských orgánů   
a) návrh na zavedení některých osvědčených zkušeností a metod 

práce uplatňovaných v družebním městě Vladimiru 
  

b) informace o průběhu výročních členských schůzí KSČ a veřejných 
schůzí národních výborů; průběh agitační práce 

  

c) návrh na složení okrskových volebních komisí Národní fronty                     
v obcích 

  

d) návrh na schválení uvolněných funkcionářů MNV v Povrlech   
e) návrhy na neuvolněné předsedy a tajemníky   
f) návrh na kandidáty poslance MNV Skorotice, Habrovany      
g) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ k MNV Sebuzín   
h) proškolení nových kandidátů na poslance 

 
  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ společně s celozávodním výborem KSČ 
Severočeských tukových závodů 13. 10. 1971 

1971 A 121 

1. Zhodnocení práce celozávodního výboru a základních organizací KSČ                    
v Severočeských tukových závodech za první pololetí  

2. Organizační a kádrové záležitosti 
a) složení delegace Severočeských tukových závodů do Karl-Marx-Stadtu 
b) přijetí administrativní pracovnice na politicko-organizační oddělení OV 

KSČ 
c) politicko-organizační zabezpečení oslav 54. výročí „VŘSR“, Měsíce 

československo-sovětského přátelství a Dnů sovětské vědy a techniky 
v roce 1971 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 27. 10. 1971 1971 A 121 
1. Přehled o vývoji členské základny okresní organizace, rozbor hospodaření 

okresní organizace 
2. Schůzová činnost 
3. Příprava plenárního zasedání 2. 11. 1971 
4. Příprava voleb do zastupitelských orgánů 
5. Návr politicko-organizačního zabezpečení oslav 75. výročí narození Klementa 
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Gottwalda 
6. Současný stav kultury 
7. Plnění usnesení plenárního zasedání z 9. 6. 1971 ke zpracování kádrového 

programu OV KSČ 
8. Kádrové návrhy  

a) návrh A. Běluše do funkce vedoucího kádrového a personálního oddělení 
Zemědělského nákupního a zásobovacího podniku 

b) uvolení J. Suka z funkce ředitele závodu Staviva a návrh J. Mrákoty do této 
funkce 

c) udělení medailí a vyznamenání 
d) návrhy posluchačů školení a kursů a večerní university marxismu-

leninismu 
e) návrh na přijetí M. Valové na místo administrativní pracovnice politicko- 

organizačního oddělení OV KSČ 
f) služební a soukromé cesty do zahraničí 
g) návrh Zdeňka Skřivánka do funkce vedoucího kádrového a personálního 

odboru ONV 
9. Organizační záležitosti 

a) přiznání předválečného členství v KSČ 
b) složení základních organizací KSČ Průmstav, STAS 04 a Průmstav 6, stavba 

Trmice 
c) výsledky agitačních dnů 18. – 24. 10. v okrese 

   
Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 2. 11. 1971 1971 A 121 

3. Projednání návrhu Zdeňka Drahoše na poslance ONV s výhledem                          
pro funkci místopředsedy ONV  

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 10. 11. 1971 1971 A 122 

1. Kontrola usnesení   
2. Příprava voleb do zastupitelských sborů   

a) plán veřejných schůzí, jejich průběhu   
b) konečná registrace kandidátů Národní fronty pro volby do MNV, 

MěNV a ONV Ústí nad Labem 
  

c) stav ve vesnické organizaci, seznamech voličů   
d) zpráva o proškolení kandidátů na poslance ONV, MěNV a MNV   
e) agitační práce agitačních středisek, řízení základních organizací   
f) politicko-organizační zabezpečení volebních dnů, zabezpečení 

podávání pravidelných informací OV KSČ a ONV 
  

g) výsledky směny Národní fronty   
3. Informace o přípravě odhalení pomníku Klementu Gottwaldovi   
4. Příprava plenárního zasedání OV KSČ na 19. 11. 1971   
5. Kádrové návrhy   

a) návrh na odvolání J. Prokopce z funkce ředitele stavební správy 
Vodohospodářských staveb Vaňov, návrh M. Kotka 

  

b) návrhy posluchačů stranických škol   
c) návrhy na udělení čestného titulu „Zasloužilý učitel“ a „Vzorná   
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učitelka“ 
d) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“   
e) návrh na vyznamenání členům Svazarmu   
f) návrh na členy přípravného OV Odborového svazu pracovníků 

umění a kultury 
  

g) návrh na doplnění kandidátů na poslance ONV   
h) návrh na povolení služební a soukromé cesty do ciziny   

6. Organizační záležitosti   
a) výsledky šetření stížnosti M. Herinka, ředitele Obchodního 

odštěpného závodu Severočeských hnědouhelných dolů proti 
vyloučení z KSČ 

  

b) návrh na úpravu důchodů   
c) návrh na potvrzení vyloučení z KSČ na základě disciplinárního řízení 

– L. Zubák 
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 17. 11. 1971 1971 A 122 

1. Příprava voleb – průběh předvolební kampaně   
a) průběh předvolební kampaně a zajištění volebních dnů po linii ONV 

a MěNV 
  

b) průběh předvolební kampaně a zapojení společenských organizací 
ve vesnické organizaci  

  

c) průběh agitační práce v předvolebním období a úkoly agitační 
práce ve vesnické organizaci 

  

d) uplatňování stranické práce, vedoucí úloha KSČ v době voleb                     
z hlediska OV KSČ a MV KSČ     

  

e) zpráva o schůzové činnosti za měsíc říjen 1971   
f) zpráva o stavu zásobování obchodů v okrese a plnění nákupu 

zemědělských výrobků    
  

2. Kádrové a organizační záležitosti   
a) návrh studia na vysoké škole v SSSR – nadstrážmistr J. Bartoň   
b) návrh na propůjčení státního vyznamenání„Za zásluhy o výstavbu“ 

J. Karlíkovi 
  

c) návrh V. Jeřábka na poslance do ONV    
d) informativní zpráva o družebních stycích OV SSM a Okresní 

odborové rady na rok 1972 
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 25. - 27. 11. 1971 1971 A 122 

1. Průběh a zajišťování volebních dnů v okrese Ústí nad Labem   
2. Kádrové a organizační záležitosti   

a) návrh na jmenování M. Týra do funkce vedoucího kádrového                     
a personálního odboru odštěpného závodu Mototechna                                  
v Ústí nad Labem 

  

b) návrh na odvolání V. Lercha z funkce ředitele Státního statku 
Malečov a návrh na ustavení V. Růžičky do této funkce 

  

c) návrh na udělení pamětní medaile k 50. výročí založení KSČ         
d) návrhy posluchačů stranických kursů       
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e) přihlášky kandidátů KSČ   
f) návrh na ustavení základní organizace KSČ ve stavební správě 06 

Vodohospodářských staveb     
  

3. Politicko-organizační zabezpečení pléna OV KSČ dne 7. 12. 1971   
a) návrh na schválení soukromých a služebních cest do zahraničí   
b) návrh do funkce instruktora OV KSČ – J. Földešová   
c) návrh na propůjčení státního vyznamenání řádu „Rudá hvězda“                 

a na udělení státního vyznamenání „Za vynikající práci“ 
  

d) politicko-organizační příprava prvních zasedání nově zvolených 
národních výborů 

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 7. 12. 1971 1971 A 122 

1. Zajištění prvního ustavujícího plenárního zasedání ONV v Ústí nad Labem 
dne 9. 12. 1971  

  

2. Uvolnění F. Hubáčka z funkce člena předsednictva OV KSČ a návrh                  
na kooptaci B. Zemana za člena OV KSČ a předsednictva OV KSČ 

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 8. 12. 1971 1971 A 122 

1. Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ z 9. 6. 1971 ke zhodnocení práce 
celozávodního výboru KSČ ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu 

  

2. Informační zpráva o současném stavu a činnosti Pionýrské organizace SSM 
v okrese Ústí nad Labem 

  

3. Návrh na schválení kádrového pořádku OV KSČ   
4. Zajištění stranického vzdělávání kandidátů a nových členů KSČ   
5. Návrh plánu družebních styků okresní organizace na rok 1972   
6. Kádrové návrhy   

a) návrh na přijetí politického pracovníka OV KSČ – M. Brady   
b) návrh na tříměsíční kurs pro pracovníky OV KSČ v SSSR - P. Kafku                

a E. Kuchaře, tajemníky OV KSČ 
  

c) změna ve funkci vedoucího provozu Ocelárny Chabařovice, 
provozu Severočeské armaturky 

  

d) návrh na zařazení M. Havelkové do lektorské skupiny dějin KSČ, 
KSSS a mezinárodního dělnického hnutí 

  

e) návrh posluchačů stranického kursu Krajské politické školy pro 
řídící pracovníky ekonomického směru 

  

f) návrh na vyloučení H. Štěpánové z kursu Krajské politické školy   
g) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu“ 

Severočeským konzervárnám a drožďárnám, Krásné Březno     
  

h) přiznání čestného názvu „Podnik 50. výročí vzniku KSČ“ Palivovému 
kombinátu A. Zápotockého Úžín 

  

i) návrhy na schválení služební a soukromé cesty do ciziny       
7. Organizační záležitosti   

a) návrh na zvýšení důchodu J. Hodnému   
b) výsledek disciplinárního řízení se Z. Maškovou, okresní školní 

inspektorkou 
  

c) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ a návrhy                         
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na vyloučení      
d) výsledek šetření stížnosti M. Herinka, ředitele závodu 

Severočeských hnědouhelných dolů proti vyloučení z KSČ                             
na základě pohovoru k výměně členské legitimace v r. 1970  

  

   
Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 14. 12. 1971 1971 A 122 

1. Současný stav a průběh výročních členských schůzí v ROH a přijetí opatření 
vyplývajících ze současného stavu 

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 22. 12. 1971 1971 A 122 

1. Zpráva o zahájení stranického vzdělávání 1971/1972   
2. Kontrolní zpráva o plnění komplexní bytové výstavby v období leden                

až listopad 1971 
  

3. Zpráva o schůzové činnosti za měsíc listopad 1971   
4. Kádrové návrhy   

a) návrh do funkcí vedoucích kádrových a personálních oddělení                   
v zemědělském úseku 

  

b) návrh na jmenování do funkce náměstka pro kádrový a personální 
odbor Vodohospodářských staveb – M. Kořízek 

  

c) návrh na uvolnění z funkce ředitele Krajského dopravního střediska 
J. Šimka a návrh do funkce J. Choce    

  

d) návrh na přeřazení V. Zajíčka do funkce lektora v Domě politické 
výchovy 

  

e) návrh na jmenování M. Svobodové členkou komise pro stranickou 
práci s tiskem OV KSČ    

  

f) návrh na jmenování V. Proškové do funkce ředitelky Okresního 
kulturního střediska 

  

g) návrhy posluchačů stranických kursů       
h) změna ve funkci ekonomického náměstka Palivového kombinátu 

Antonína Zápotockého    
  

i) návrh na vyznamenání „Řád Rudé hvězdy“ Z. Dlouhému    
j) návrhy na vyznamenání příslušníků Lidových milicí     
k) návrh na udělení státního vyznamenání „Za vynikající práci“                         

F. Bílkovi 
  

l) návrh J. Sypeckého a majora J. Novotného do funkcí okresní správy 
Veřejné bezpečnosti                         

  

5. Organizační záležitosti   
a) zpracování plánu práce OV KSČ na rok 1972   
b) žádosti o přiznání předválečného členství v KSČ     
c) návrhy na zvýšení důchodů   
d) přihlášky za kandidáty a členy – revokace usnesení o zrušení 

členství, návrh na pohovor     
  

e) politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ     
f) návrh na ustavení vesnické organizace KSČ ve Žďáru   
g) plnění usnesení předsednictva krajského výboru z 9. 9. 1971 z 

hlediska upřesnění řízení základních organizací a městského  
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výboru KSČ 
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 12. 1. 1972 1972 A 123 

1. Vyjádření perspektivy výstavby a otevření velkolomu Chabařovice   
2. Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ ze dne 15. 9. 1971 k vyhodnocení 

činnosti stranické práce 
  

3. Zpráva o schůzové činnosti v okrese za měsíc prosinec   
4. Návrh plánu práce OV KSČ na rok 1972   
5. Kádrové a organizační záležitosti   

a) jmenování do funkce vedoucí kádrové a personální práce závodu 
Vlnola – A. Nikodýmová 

  

b) přijetí do funkce lektora Domu politické výchovy – J. Nesvadba   
c) hodnocení A. Kubeše člena rady ONV   
d) návrh na složení pracovních skupin OV KSČ z úseku školství                         

a kultury pro politicko-pracovní hodnocení nomenklaturních kádrů 
  

e) návrh do funkce instruktora OV KSČ pro úsek školství – L. Kubát   
f) návrh do funkce členky ideologické komise OV KSČ – I. Švecová   
g) návrhy posluchačů stranických kursů   
h) návrhy na vyloučení z řad členů KSČ   
i) návrh na ustavení nové místní organizace KSČ č. 19 v Kočkově   
j) návrh na schválení služební cesty do zahraničí   

6. Kontrola plnění usnesení pléna a předsednictva OV KSČ   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 19. 1. 1972 1972 A 123 

1. Zpráva o zajištění úkolů plánu na rok 1972 v závodu Tonaso Neštěmice   
2. Současný stav v zajišťování úkolů plánu roku 1972 podniku Severočeská 

armaturka 
  

3. Informace o stavu politicko-organizačního zabezpečení přípravy na ověření 
racionalizace práce a zdokonalení soustav odměňování v závodě Sklo 
Union; stanovisko k informativní zprávě o návrhu plánu 1972 

  

4. Úkoly státního plánu zemědělské výroby v roce 1972 a jejich zabezpečení 
zemědělskými závody 

  

5. Politicko-organizační zabezpečení okresní konference okresní rady 
Pionýrské organizace SSM, která se bude konat dne 26. 1. 1972 

  

6. Kádrové a organizační záležitosti   
a) návrhy do stranického kursu   
b) návrh na stáž pro práci ve stranickém aparátu   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 26. 1. 1972 1972 A 123 

1. Kontrola usnesení   
2. Projednání plánů práce na rok 1972 okresní revizní a kontrolní komise, 

městského výboru KSČ, ONV, Okresní odborové rady, OV Národní fronty           
a OV SSM; příprava konference OV SSM 

  

3. Návrhy plánů práce celozávodního výboru KSČ na úseku průmyslu                       
a zemědělství 

  

4. Informace o některých příkladech závazků uzavřených ke splnění                             
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a překročení státního plánu na rok 1972 
5. Zpráva o činnosti jednotek Lidových milicí v okrese za rok 1971   
6. Rozpočet OV KSČ v Ústí nad Labem na rok 1972   
7. Zpráva o vyřizování stížností a dopisů pracujících okresu za rok 1971   
8. Kádrové a organizační záležitosti   

a) odvolání J. Mrázka z funkce vedoucího kádrového a personálního 
útvaru Zemědělského stavebního podniku a vyřazení funkce                          
z nomenklatury OV KSČ   

  

b) změna ve funkci vedoucího střediska Inženýrské geodézie                        
Ústí nad Labem 

  

c) odvolání J. Neradila z funkce ředitele ZPS a vyřazení funkce                        
z nomenklatury OV KSČ 

  

d) návrh do funkce vedoucího kádrového a personálního oddělení                     
na Krajském oddělení ministerstva zemědělství a výživy  –                          
Zd. Kratochvíl 

  

e) doplnění instruktorského sboru zemědělského oddělení   
f) návrh na složení pracovních skupin pro politicko-pracovní 

hodnocení nomenklaturních pracovníků na úseku zemědělství, 
potravinářského průmyslu a státních orgánů 

  

g) změna ve funkci ředitele Krajské hygienické stanice       
h) zrušení základní organizace KSČ Pozemní stavby, správy dopravy 

Ústí nad Labem a provozu dopravy Krásné Březno     
  

i) uvolnění z funkce ředitele Pozemních staveb, správa dopravy –                        
Fr. Karel 

  

j) přijetí politického pracovníka OV KSČ na úsek kádrového oddělení       
k) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“ –         

H. Hořejší 
  

l) návrhy posluchačů stranických kursů   
m) politicko-organizační zajištění okresní konference OV Odborových 

svazů zaměstnanců školství a vědy 12. 2. 1972 
  

n) návrh na komisi OV KSČ pro sledování investiční činnosti v okrese   
o) družební styky potvrzené KV KSČ na rok 1972   
p) příprava městské konference Svazu československo-sovětského 

přátelství, zajištění výroční členské schůze a okresní konference         
OV Svazu československo-sovětského přátelství 

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 9. 2. 1972 1972 A 124 

1. Kontrola usnesení   
2. Kooperace a sdružování zemědělských podniků v období 1975-1980                    

a základní směry rozvoje v 1972; zajištění předsjezdových příprav                   
k VIII. sjezdu JZD 

  

3. Návrh ideového pojetí a zajištění oslav významných výročí a dnů                            
v 1. pololetí; návrh na zabezpečení dalšího rozvoje masově-politické práce 
v okrese; dodatek ke zprávě č. 254 o zahájení a průběhu stranického 
vzdělávání v okrese 

  

4. Rozbor hospodaření okresní organizace za rok 1971   
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5. Zpráva o schůzové činnosti v okrese za měsíc leden   
6. Příprava okresní konference ROH a návrh plánu práce okresní odborové 

rady v Ústí nad Labem 
  

7. Kádrové návrhy   
a) přijetí Fr. Nálevky na stáž na OV KSČ     
b) jmenování do funkce vedoucího kádrového a personálního útvaru 

podniku Potraviny 
  

c) jmenování do funkce vedoucího kádrového a personálního útvaru 
podniku Drogerie 

  

d) jmenování do funkce vedoucího kádrového a personálního útvaru 
podniku Domácí potřeby 

  

e) jmenování do funkce vedoucího kádrového a personálního útvaru 
Ředitelství pošt a telekomunikací 

  

f) návrh na doplnění instruktorského sboru OV KSČ při oddělení 
průmyslu 

  

g) návrh na odvolání J. Slezáka, předsedy Okresního soudu                    
v Ústí nad Labem, z funkce  

  

h) návrh posluchačů stranických kursů   
8. Organizační záležitosti       

a) návrh na osobní důchod manželce po zasloužilém členu KSČ                      
B. Pšeničkovi 

  

b) návrh na uzavření anonymní stížnosti na hospodaření podniku 
Restaurace     

  

c) návrh na potvrzení vyloučení z KSČ – Zamprová   
d) návrh na změnu vyloučení z KSČ na zrušení členství v KSČ     
e) politicko-organizační zajištění okresní konference OV Českého 

odborového svazu pracovníků umění, kultury, společenských 
organizací 

  

f) návrh na schválení služební cesty do zahraničí   
g) realizační směrnice ONV k zajištění rezoluce XIV. sjezdu KSČ                        

a volebního programu Národní fronty 
  

h) zabezpečení plenárního zasedání ONV v únoru   
i) informační zpráva o zahájení jednání o začlenění Dopravního 

podniku do ČSAD v Ústí nad Labem     
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 23. 2. 1972 1972 A 124 

1. Kontrola usnesení   
a) průběh výročních členských schůzí   
b) postup přípravy k ověřování racionalizace práce a mzdových 

soustav v závodě Sklo Union a stanovisko oddělení průmyslu                         
OV KSČ   

  

c) kontrola plnění závěrů pléna ONV z 24. 9. 1970       
2. Zkvalitňování členské základny okresní organizace KSČ a rozbor sociálního 

a věkového složení k 31. 12. 1971 
  

3. Přístup OV KSČ k bývalým členům KSČ, kteří ztratili členství v průběhu 
pohovorů v roce 1970 
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4. Kádrové a organizační záležitosti   
a) návrh do uvolněných funkcí předsedy a tajemníků OV SSM   
b) návrhy do funkcí předsedů OV Odborových svazů pracovníků              

ve zdravotnictví, obchodu a potravinářském průmyslu 
  

c) návrh na udělení vyznamenání – M. Geist      
d) návrhy posluchačů do stranických kursů            
e) přihlášky kandidátů KSČ  
f) potvrzení vyloučení po pohovoru s J. Boudou 

  

g) návrh změn předsedů základních organizací KSČ na úseku průmyslu   
h) návrhy na udělení titulů k 50. výročí založení KSČ     
i) zabezpečení rozšířeného pléna OV KSČ dne 17. 3. 1972       

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 8. 3. 1972 1972 A 124 

1. Kontrola usnesení z jednání předsednictva OV KSČ, pléna OV KSČ, KV KSČ   
2. Příprava plenárního zasedání OV KSČ v březnu 1972   

a) návrh programu zajištění výsledků únorového zasedání ÚV KSČ                   
v podmínkách okresu 

  

b) referát na plenární zasedání OV KSČ     
3. Rozbor politické práce mezi dělníky a politická práce s příslušníky 

technické inteligence – vedoucími hospodářskými pracovníky podle 
usnesení KV KSČ z roku 1971 ve vybraných závodech okresu 

  

4. Stav v politicko-výchovné práci na odborných učilištích a učňovské škole   
5. Kontrolní zpráva o průběhu stranického vzdělávání v období 1971-1972   
6. Zabezpečení a příprava jarních prací na zemědělských závodech v okrese 

Ústí nad Labem 
  

7. Zabezpečení okresní konference Svazu československo-sovětského 
přátelství 

  

8. Návrh na obsahové zaměření, formy a metody řízení a činnosti městského  
výboru KSČ v Ústí nad Labem, místního výboru KSČ Povrly, návrh na 
zabezpečení výjezdního zasedání KV KSČ 

  

9. Kádrové a organizační návrhy   
a) změna ve funkci vedoucího v Severočeských dřevařských závodech 

Bukov 
  

b) schválení M. Fatky jako samostatného referenta pro kádrovou             
a personální práci v Okresním podniku místního průmyslu                      
v Ústí nad Labem 

  

c) návrh do funkce vedoucího kádrového a personálního oddělení                 
v Zemědělských stavbách 

  

d) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ z 22. 9. 1971                 
a návrh do funkce uvolněného tajemníka MNV Tisá – K. Mydloch 

  

e) jmenování do funkce ředitele závodu Zemědělské stavby –                            
J. Tomani 

  

f) návrh na stáž na okresní revizní a kontrolní komisi – Abrt   
g) návrh na ustanovení V. Frolicha do funkce předsedy Okresní 

odborové rady  
  

h) návrh na jmenování do funkce předsedy družstva Stavba –                     
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V. Zárybnický    
i) návrh na studium vysoké školy v SSSR   
j) návrhy na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“   
k) návrhy na udělení čestných diplomů k „50. výročí založení KSČ“ 

kolektivům a jednotlivcům     
  

l) návrhy na schválení služební cesty do zahraničí   
m) návrhy na změny ve funkcích předsedů základních organizací KSČ 

ve stranických organizacích na úseku průmyslu     
  

n) politicko-organizační zabezpečení večera u příležitosti 102. výročí 
narození V. I. Lenina 

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 22. 3. 1972 1972 A 125 

1. Kontrola usnesení z jednání předsednictva OV KSČ a pléna OV KSČ   
a) průběh výročních členských schůzí   
b) kontrolní zpráva o výsledcích a zabezpečení branné výchovy 

obyvatelstva v okrese 
  

c) zpráva o plnění úkolů a usnesení z výjezdního zasedání 
předsednictva OV KSČ z 13. 10. 1971 v Severočeských tukových 
závodech Ústí nad Labem     

  

2. Informační zpráva o průběhu a výsledcích výročních členských schůzí ROH, 
konferencí OV Odborových svazů, okresních konferencí ROH, Pionýrské 
organizace SSM, OV SSM a OV Svazu československo-sovětského přátelství 

  

3. Zpráva o schůzové činnosti za únor 1972 v okrese   
4. Posouzení žádosti závodů Sklo Union a Stavby silnic a železnic o souhlas                      

k ověřování racionalizace mzdových soustav 
  

5. Zásady pro práci s filmem a jeho využívání v politicko-výchovné činnosti                 
v okrese Ústí nad Labem 

  

6. Kádrové návrhy   
a) jmenování J. Beránka do funkce vedoucího kádrového oddělení                   

v n. p. České loděnice 
  

b) návrh na uvolnění Č. Cimrmana z funkce instruktora OV KSČ                          
a návrh na jeho ustanovení do funkce vedoucího kádrového                                
a personálního útvaru v n. p. Chemopharma Ústí nad Labem 

  

c) návrh na kádrové změny ve funkcích předsedů základních 
organizací KSČ na úseku průmyslu 

  

d) návrhy posluchačů stranických kursů   
e) návrhy na schválení služební cesty do zahraničí   
f) návrhy na udělení čestných diplomů a čestných uznání k „50. výročí 

založení KSČ“ 
  

7. Organizační záležitosti   
g) přihlášky do KSČ a kandidáty KSČ     
h) zajištění přípravy okresní konference Československého svazu 

požární orchrany   
  

i) zabezpečení výjezdního zasedání předsednictva OV KSČ na 
Palivovém kombinátě Antonína Zápotockého dne 5. 4. 1972 

  

j) zabezpečení pléna OV KSČ v květnu 1972       
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 29. 3. 1972 1972 A 125 

1. Návrhy do pléna Krajské odborové rady a vyšších odborových orgánů   
2. Politicko-organizační zabezpečení nástupu pracujících do „Měsíce aktivity              

a iniciativy“; zabezpečení celookresní (celokrajské) směny dne 22. 4. 1972 
  

3. Organizační a kádrové změny   
a) návrhy na udělení diplomů k „50. výročí vzniku KSČ“   
b) návrh na soukromou cestu do zahraničí   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 5. 4. 1972 1972 A 125 

1. Rozbor politicko-hospodářské činnosti na Palivovém kombinátě Antonína 
Zápotockého Úžín 

  

2. Plán zabezpečení májových oslav v roce 1972   
3. Kádrové a organizační návrhy   

a) návrh posluchačů do stranických kursů   
b) návrh do funkce instruktora OV KSČ pro stranickou práci na úseku 

průmyslu – P. Abrt 
  

c) návrh do funkce člena ústředního výboru Československého svazu 
družstevních rolníků – J. Hykyš     

  

d) zabezpečení pléna ONV dne 18. 4. 1972 a návrh na svolání 
stranické skupiny poslanců ONV 

  

e) návrhy na udělení diplomů a čestných uznání k „50. výročí založení 
KSČ“ podnikům, závodům a jednotlivcům     

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 19. 4. 1972 1972 A 125 

1. Kontrola usnesení předsednictva a pléna OV KSČ, kontrola usnesení 
orgánů KV KSČ 

  

2. Rozbor členské základny za 1. čtvrtletí 1972; výsledky zkvalitňování 
členské základny okresní organizace; výsledky besed s novými kandidáty 
KSČ 

  

a) ustavování základních organizací KSČ v závodech a místech,                        
kde dosud nejsou 

  

b) opatření k přijímání nových kandidátů v mimostranických 
orgánech; zajištění politické a odborné přípravy mladých 
bezpartijních poslanců národních výborů 

  

3. Zhodnocení výročních členských schůzí v únoru a březnu 1972 v okrese; 
zpráva o schůzové činnosti za měsíc březen 1972 

  

4. Rozbor kádrového stavu nomenklaturních pracovníků OV KSČ       
5. Informační zpráva o iniciativě a jednotkách Lidových milicí v okrese                 

k 25. výročí „Vítězného února“ 
  

6. Zpráva o plnění státního plánu v živočišné výrobě za 1. čtvrtletí 1972; 
informace o zasedání ÚV KSČ k zemědělství 

  

7. Kádrové návrhy       
a) změna ve funkci ředitele závodu 05 Stavby silnic a železnic                             

Ústí nad Labem 
  

b) změna ve funkci předsedy představenstva Lidového spotřebního   
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družstva Jednota 
c) návrh do funkce ředitele Nemocnice tuberkulosy a respiračních 

nemocí – MUDr. Chaloupecký 
  

d) návrh J. Vogela do funkce náměstka ředitele Okresní zemědělské 
správy a zařazení této funkce do nomenklatury OV KSČ   

  

e) návrhy do neuvolněných funkcí v ROH    
f) kádrové návrhy do vyšších orgánů Svazu československo-

sovětského přátelství 
  

g) návrhy posluchačů stranických kursů   
h) návrhy na schválení cest do zahraničí   
i) návrhy na udělení čestných uznání a diplomů k „50. výročí vzniku 

KSČ“ 
  

j) návrhy na státní hornická vyznamenání       
8. Organizační záležitosti   

a) návrh na vytvoření městské organizace KSČ v Ústí nad Labem      
b) přihlášky kandidátů KSČ – přiznání členství   
c) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ o vyloučení                      

V. Svobody a na vrácení členství; návrh na potvrzení vyloučení                
J. Machka z KSČ  

  

d) návrh na úpravu důchodu zasloužilým členům KSČ   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 3. 5. 1972 1972 A 126 

1. Zpráva o zajišťování politické výchovy na závodech, společenských 
organizacích Národní fronty, národních výborů a ROH 

  

2. Informativní zpráva o výsledcích agitačních dnů, celookresní směny                         
a průběhu oslav 1. máje 

  

3. Zabezpečení doplňovacích voleb poslance Sněmovny lidu Federálního 
shromáždění ČSSR ve vesnické organizaci, volebním obvodu č. 55 

  

4. Informativní zpráva o průběhu členských a veřejných schůzí v dubnu 1972   
5. Návrh na udělení pamětních plaket Klementa Gottwalda u příležitosti                

27. výročí osvobození 
  

6. Politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ                                     
k zemědělství 

  

7. Kádrové návrhy   
a) komplexní hodnocení nomenklaturních pracovníků OV KSČ   
b) návrh na vyslání posluchače do kursu pro předsedy okresní revizní 

a kontrolní komise v Ústřední politické škole  –  Joch 
  

c) vyhodnocení socialistické soutěže na počest 50. výročí založení KSČ 
kolektivu Severočeské plynárny Úžín 

  

d) návrhy na schválení cest do zahraničí   
e) vyslání studijní delegace OV KSČ do družebního okresu                              

Karl-Marx-Stadt v NDR 
  

8. Organizační záležitosti     
a) přihlášky kandidátů KSČ – vydání nové členské legitimace, 

vyloučení z KSČ    
  

b) návrh na zavedení stranického šetření se L. Dosedělem, ředitelem   
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Strojobalu Ústí nad Labem 
c) úprava důchodů dle směrnic ÚV KSČ z 25. 8. 1971      
d) politicko-organizační zabezpečení okresní konference národních 

výborů v okrese 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 10. 5. 1972 1972 A 126 
1. Zpráva o schůzové činnosti v dubnu 1972 
2. Komplexní rozbor nomenklaturních pracovníků OV KSČ v letech 1970 – 

1972 na úseku zemědělství a potravinářského průmyslu 
3. Hodnocení náčelníka štábu Lidových milicí Z. Dlouhého a sekretáře Rady 

obrany okresu J. Píska 
4. Kádrové otázky 

  

a) ustavení npor. V. Nemétha a nprap. V. Potměšila do funkce 
politického pracovníka Veřejné bezpečnosti 

b) ustavení ppor. F. Čechlovského do funkce náčelníka obvodního 
oddělení Veřejné bezpečnosti v Chabařovicích 

c) služební a soukromé cesty do zahraničí 
d) návrhy do kursů pro členy okresní kontrolní a revizní komise a do 

krajské politické školy 
e) disciplinární řízení s J. Slezákem, předsedou Okresního soudu v Ústí 

nad Labem 
5. Referát na plenární zasedání OV KSČ 24. 5. 1972 k zemědělství  

  

   
Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 24. 5. 1972 1972 A 126 

1. Informace o přípravě doplňovacích voleb poslance Sněmovny lidu 
Federálního shromáždění ve vesnické organizaci, volebním obvodě č. 55 

  

2. Organizační záležitosti   
a) návrhy na schválení cest do zahraničí   
b) návrh na komisi pro závěrečné zkoušky ve 3. ročníku Večerní 

university marxismu-leninismu 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 31. 5. 1972 1972 A 126 
1. Kontrola usnesení pléna a předsednictva OV KSČ za období                                             

6. 10. 1971 – 5. 4. 1972  
  

2. Plnění státního plánu v průmyslu za 1. čtvrtletí 1972   
3. Zpráva o průběhu a výsledcích vnitrostranického vzdělávání v okrese                     

za léta 1971/1972 a zabezpečení vnitrostranického vzdělávání v roce 
1972/1973 

  

4. Zpráva o činnosti OV Národní fronty a podíl členských organizací Národní 
fronty na realizaci volebních programů 

  

5. Dislokace ředitelů a učitelů škol I. cyklu v okrese   
6. Informativní zpráva o průběhu a výsledcích voleb do občanských výborů                

v okrese; informace o výsledcích doplňovacích voleb poslanců Federálního 
shromáždění volebního obvodu 55 

  

7. Informace o pobytu delegace OV KSČ v Karl-Marx-Stadtu ve dnech                         
17. - 19. 5. 1972 
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8. Kádrové návrhy   
a) komplexní hodnocení nomenklaturních pracovníků OV KSČ                      

za období 1970-1972 
  

b) návrhy do stranických kursů v Krajské politické škole a v SSSR   
c) změna ve funkci ředitele Oblastní správy dálkových kabelů Ústí nad 

Labem 
  

d) návrh do funkce vedoucího kádrového a personálního oddělení 
Krajského projektového ústavu – Antonín Monzar 

  

e) návrh na schválení instruktorů zemědělského oddělení OV KSČ     
f) dodatečné předložení návrhů na vyhodnocení závodů, kolektivů, 

jednotlivců v rámci soutěže k 50. výročí založení KSČ   
  

g) návrh na propůjčení hornického vyznamenání „Za pracovní 
obětavost“ – R. Zlata 

  

h) návrhy na schválení cest do zahraničí    
9. Organizační záležitosti       

a) přihlášky za kandidáty do KSČ, změny, vyloučení   
b) zajištění Letní mírové slavnosti   
c) zabezpečení plenárního zasedání ONV 27. 6. 1972      
d) politicko-organizační zabezpečení konference okresního výboru 

SSM 
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 14. 6. 1972 1972 A 127 

1. Zpráva o kontrole usnesení ÚV KSČ ze dne 6. 11. 1970 o kádrové                             
a personální práci – 2. etapa v okrese 

  

2. Rozbor a výsledky činnosti PO SSM za 1. pololetí 1972 a zaměření činnosti 
ve 2. pololetí 1972 

  

3. Rozvoj pracovní iniciativy v okrese a úloha okresní odborové rady   
4. Stav a zabezpečení úkolů obchodními organizacemi, rozvoje obchodní sítě 

a služeb v okrese, plnění plánu přestavby obchodní sítě v roce 1971                        
a výhled na 1972; program rozvoje služeb 

  

5. Zpráva o schůzové činnosti za měsíc květen v okrese   
6. Dislokace učitelů škol a zařízení II. cyklu k 1. 9. 1972   
7. Komplexní hodnocení nomenklaturních pracovníků OV KSČ za období 

1970-1972 
  

8. Kádrové návrhy   
a) návrh do funkce vedoucího kádrového a personálního oddělení 

Krajského oddělení Českého statistického úřadu – Vasil Vozdecký 
  

b) návrh na přijetí pracovnice OV KSČ M. Kovaříkové na místo 
informátorky 

  

c) návrh na uctění narozenin zasloužilých a předválečných členů KSČ 
ve 2. pololetí 

  

d) propůjčení čestného titulu „Vzorný pracovník ve zdravotnictví“                        
a „Zasloužilý zdravotnický pracovník“ 

  

e) návrhy na schválení služební cesty do zahraničí   
f) změna ve funkci předsedy OV Českého odborového svazu 

pracovníků potravinářského průmyslu 
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g) návrhy na zařazení posluchačů do škol   
9. Organizační záležitosti       

a) přihlášky kandidátů KSČ – vydání legitimace na základě 
dodatečného pohovoru    

  

b) návrh na zavedení disciplinárního řízení s J. Čadou   
c) návrh na změnu stranického trestu ze zrušení členství na udělení 

důtky J. Hořejšímu; návrhy na vyloučení z KSČ   
  

d) zajištění pléna OV KSČ v červnu 1972   
e) návrh na udělení odměn lektorům Domu politické výchovy       
f) informativní zpráva o pobytu delegace z Vladimirské oblasti SSSR             

v Ústí nad Labem 
  

   
Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 21. 6. 1972 1972 A 127 

1. Komplexní hodnocení nomenklaturních pracovníků OV KSČ za období 
1970-1972 

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 28. 6. 1972 1972 A 128 

1. Kontrola usnesení pléna a předsednictva OV KSČ za období od 22. 12. 
1971 do 31. 5. 1972; návrh na komisi OV KSČ pro práci s mládeží 

  

2. Politicko-organizační zabezpečení žňových a podzimních prací   
3. Kontrolní zpráva o postupu výstavby Společného podniku pro výrobu 

vepřového masa ve Velkém Chvojně 
  

4. Referát pro plenární zasedání OV KSČ dne 30. 6. 1972 o průběhu 
stranického vzdělávání v období 1971/1972 a jeho zabezpečení v období 
1972/1973 

  

5. Návrh referátu pro plenární zasedání OV KSČ „Zhodnocení současného 
stavu v práci a činnosti organizací SSM a PO SSM“ 

  

6. Kádrové návrhy   
a) návrh na přijetí politických pracovníků OV KSČ     
b) návrhy posluchačů do stranických kursů   
c) návrhy na schválení cest do zahraničí   
d) uvolnění I. Švecové z funkce ředitelky ZDŠ v Povrlech a její 

jmenování do funkce inspektorky kultury ONV Ústí nad Labem 
  

7. Organizační záležitosti   
a) návrh na úpravu důchodů zasloužilým členům   
b) závěry z besed se členy OV KSČ na zasedání OV KSČ                                           

ve dnech 4. a 5. 5. 1972 
  

8. Dislokace učitelů škol a zařízení I. cyklu v okrese ke dni 1. 9. 1972   
9. Přihlášky kandidátů KSČ; přiznání předválečného členství v KSČ 

 
  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 12. 7. 1972 1972 A 128 
1. Hodnocení činnosti práce voleného orgánu, rady, komisí, stranické skupiny 

poslanců ONV – úroveň práce poslanců ONV 
  

2. Zpráva o plnění rozvojových plánů jednotlivých oblastí okresu   
3. Zpráva o schůzové činnosti za měsíc červen 1972   
4. Přehled o pohybu členské základny okresní organizace za 1. pololetí 1972   
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5. Politicko-organizační zabezpečení a postup k jednotné tvorbě 
dlouhodobého plánu práce – hlavních úkolů okresní organizace na léta 
1973-1975 k důsledné realizaci závěrů XIV. sjezdu KSČ i obsahové přípravě 
okresní konference KSČ v roce 1972 

  

6. Zabezpečení výjezdního zasedání předsednictva KV KSČ v Ústí nad Labem              
k projednání úrovně řízení městského výboru KSČ v Ústí nad Labem  

  

7. Plán letní přípravy propagandistů a lektorů   
8. Komplexní hodnocení nomenklaturních pracovníků OV KSČ za období 

1970-1972 
  

9. Kádrové návrhy   
a) návrhy posluchačů stranických kursů   
b) doplnění instruktorských sborů na úseku zemědělství a průmyslu   
c) návrhy na schválení cest do zahraničí   

10. Organizační záležitosti   
a) návrh na zavedení disciplinárního řízení s A. Haškem a J. Šmejdou   
b) návrh na ustavení základní organizace KSČ při Domově důchodců                 

v Doběticích 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 26. 7. 1972 1972 A 129 
1. Kontrola usnesení pléna a předsednictva za období od 9. 2. do 28. 6. 1972   
2. Rozbor členské základny okresní organizace za 1. pololetí 1972   
3. Návrh ideového pojetí a zaměření oslav významných výročí v období září 

až prosinec 1972 
  

4. Informace o průběhu členských schůzí v červenci 1972   
5. Informace o přípravě společného zasedání předsednictev KV, OV KSČ, 

městského výboru KSČ 
  

6. Směrnice pro sestavení plánu zemědělské výroby v okrese pro rok 1973   
7. Zpráva o vyřizování stížností a dopisů pracujících okresu za 1. pololetí 1972   
8. Zpráva o pobytu studijní delegace městského výboru komunistické strany 

z Karl-Marx-Stadtu v Ústí ve dnech 5. -7. 7. 1972 
  

9. Kádrové a organizační záležitosti   
a) komplexní hodnocení nomenklaturních pracovníků OV KSČ                         

za období 1970-1972 
  

b) uvolnění M. Rybky z funkce instruktora OV KSČ na úseku 
městského výboru KSČ a návrh jmenování do funkce předsedy 
Melioračního a rekultivačního družstva Ústí nad Labem 

  

c) návrh na uvolnění V. Jakubce z funkce výrobního náměstka 
Strojobalu 

  

d) jmenování B. Ajšmanové do funkce vedoucí redaktorky novin 
Stavbař 

  

e) návrh na uvolnění Zdeňka Somolíka z funkce ředitele Gymnasia 
Ústí nad Labem 

  

f) návrhy posluchačů stranických kursů   
g) změna ve funkce ředitele muzea od 1. 9. 1972 – František Ledvinka   
h) návrhy na schválení cesty do zahraničí       
i) návrh zásad pro slavnostní akt zapsání významných pracovních   
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kolektivů a jednotlivců do „Knihy cti OV KSČ“ v Ústí nad Labem 
j) návrh na ustavení MO č. 20 na sídlišti Severní terasa       
k) program „Týden sportovní družby“   

10. Přihlášky kandidátů KSČ – členské otázky       
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 9. 8. 1972 1972 A 129 

1. Hodnocení činnosti ROH za 1. pololetí – příprava pro jednání pléna OV KSČ   
2. Zhodnocení komunistické výchovy na školách ve školním roce 1971/1972   
3. Rozbor hospodaření za 1. pololetí 1972 – stanovisko okresní revizní                      

a kontrolní komise 
  

4. Politicko-organizační opatření k zachování klidu a pořádku ve dnech                    
20. -21. 8. 1972 

  

5. Informace o přípravě a průběhu žní v okrese   
6. Návrh na organizační zajištění okresní dožínkové slavnosti v Dubičkách   
7. Zpráva o schůzové činnosti za měsíc červenec 1972   
8. Kádrové návrhy   

a) komplexní hodnocení nomenklaturních pracovníků OV KSČ                       
za období 1970-1972 

  

b) návrh do funkce personálního náměstka závodu Prefa – J. Hyhlan   
c) změna ve funkci provozního náměstka ředitele Ředitelství pošt                   

a telekomunikací Ústí nad Labem 
  

d) změna ve funkci výrobního náměstka Palivového kombinátu 
Antonína Zápotockého 

  

e) návrh do funkce vedoucí Poštovní novinové služby – M. Petráčková   
f) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu“ 

–  V. Mach     
  

g) návrhy na schválení cest do zahraničí   
h) návrh posluchačů stranických kursů       

9. Organizační záležitosti   
a) návrh na vydání členských legitimací; vydání duplikátu a přiznání 

předválečného členství     
  

b) návrh na revokaci vyloučení Z. Havránka z KSČ a potvrzení návrhu 
na zrušení členství 

  

c) návrh na úpravu důchodů předválečným a zasloužilým členům KSČ   
d) plán práce komise při OV KSČ pro práci s mládeží v okrese do konce 

roku 1972    
  

e) návrhy posluchačů na studia v Moskvě   
   
Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 21. 8. 1972 1972 A 129  

1. Zhodnocení politické situace v okrese dne 21. 8. 1972   
2. Organizační záležitosti   

a) zavedení disciplinárního řízení s Jakešem, místopředsedou ONV   
b) návrh do kursu pro vedoucí kádrových a personálních oddělení                      

v odborné stranické škole v Praze – V. Čáp   
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 23. 8. 1972 1972 A 129 
1. Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ za období                                                   

od 26. 1. do 26. 7. 1972 
  

2. Zpráva o výsledcích hospodaření průmyslových závodů a podniků                           
za 1. pololetí 1972 

  

3. Zpráva o plnění státního plánu v živočišné výrobě a ekonomice                           
za 1. pololetí 1972; informace o postupu žní a okresních dožínek 

  

4. Zpráva o plnění režimu komplexní bytové výstavby a o současném stavu                      
v údržbě a modernizaci bytového fondu v okrese 

  

5. Zpráva o provedeném komplexním hodnocení nomenklaturních 
pracovníků k 31. 7. 1972 v okrese 

  

6. Zpráva o průběhu členských schůzí v srpnu 1972   
7. Kádrové návrhy   

a) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ Pozemních 
staveb, závodu 01 

  

b) návrh na změny v ekonomické komisi OV KSČ     
c) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“                

H. Schořovské a K. Majrichové 
  

d) návrh na kádrové změny v OV SSM   
e) návrhy na schválení cest do zahraničí   
f) návrhy posluchačů 1. ročníku Večerní university marxismu- 

leninismu 
  

g) návrh na složení lektorských skupin Domu politické výchovy   
8. Organizační záležitosti   

a) zabezpečení plenárního zasedání ONV 12. 9. 1972       
b) sčítání členů a kandidátů KSČ k 31. 10. 1972   
c) informace o přípravě společného zasedání KV, OV KSČ, městského  

výboru KSČ      
  

d) přijímání kandidátů KSČ – členské otázky   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 6. 9. 1972 1972 A 129 

1. Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ od 22. 3. do 9. 8. 1972   
2. Informační zpráva o plnění úkolů v bojové a politické přípravě jednotek 

Lidových milicí za 1. pololetí 1972 
  

3. Politicko-organizační zabezpečení výjezdního zasedání předsednictva                  
OV KSČ dne 20. 9. 1972 v Severočeské armaturce Ústí nad Labem 

  

4. Politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ   
a) zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ za období                                              

1. 5. – 31. 8. 1972 
  

b) zpráva o kontrole plnění závěrů únorového pléna ÚV KSČ                           
a zajištění OV KSČ k výsledkům v okrese 

  

5. Úroveň řízení městského výboru KSČ z OV KSČ – příprava společného 
zasedání předsednictev KV, OV KSČ, městského výboru KSČ 

  

6. Kádrové a organizační záležitosti   
a) návrh na uvolnění V. Peška z funkce pomocníka vedoucího 

tajemníka OV KSČ a návrh na jeho jmenování do funkce náměstka 
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ředitele pro kádrovou a personální práci ve Spolku pro chemickou 
a hutní výrobu     

b) návrh do funkce pomocníka vedoucího tajemníka OV KSČ –                         
Fr. Nálevka 

  

c) návrh do funkce instruktora zemědělského oddělení OV KSČ –                   
J. Šamsa 

  

d) změna ve funkci předsedy OV Československého svazu požární 
ochrany 

  

e) změna ve funkci vedoucího provozu Centroflor Libouchec   
f) návrh na schválení do funkce vedoucího provozu KOH-I-NOOR 

Libouchec – Zd. Lindra     
  

g) návrh posluchačů do stranických škol      
h) návrhy na schválení cest do zahraničí      
i) návrh na složení delegací k oslavám Dne horníků   
j) delegace předsednictva OV KSČ na okresní dožínky      
k) informace o výsledcích a názorech na turistický ruch v okrese   
l) zpráva o průběhu a výsledcích stranického šetření ve věci                          

L. Doseděla, ředitele Strojobalu         
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 20. 9. 1972 1972 A 129 

1. Zpráva celozávodního výboru KSČ n. p. Severočeská armaturka                         
Ústí nad Labem k účinnosti stranické práce z hlediska uplatňování vedoucí 
úlohy KSČ v podniku 

  

2. Plán hlavních akcí v rámci oslav 55. výročí „VŘSR“, „Měsíce 
československo- sovětského přátelství“ a 50. výročí vzniku SSSR v okrese 

  

3. Zpráva o schůzové činnosti za měsíc srpen 1972 v okrese   
4. Kádrové a organizační záležitosti   

a) návrh do funkce pracovníka zemědělského oddělení OV KSČ –           
J. Šamsa 

  

b) návrh do funkce v ÚV Českého svazu výrobních družstev v Praze –        
J. Petržilka 

  

c) návrh posluchačů do stranických kursů   
d) návrh na výjezd do NDR – ing. J. Kroupa   
e) návrh na uctění narozenin členů okresní revizní a kontrolní komise   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 4. 10. 1972 1972 A 130 

1. Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ za období 10. 5. - 6. 9. 1972   
2. Úroveň politické práce a plnění úkolů v léčebné péči v Okresním ústavu 

národního zdraví Ústí nad Labem 
  

3. Zpráva o úrovni kulturního života v okrese   
4. Rozvoj tělesné výchovy a sportu – plnění závěrů XIV. sjezdu KSČ                             

ve výchovné činnosti Československého svazu tělesné výchovy v okrese 
  

5. Návrh politicko-organizačního zajištění pro zpracování kádrového pořádku 
OV KSČ, městského výboru KSČ, MV a celozávodního výboru KSČ, včetně 
seznamu funkcí základních organizací KSČ 

  

6. Kádrové návrhy   
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a) návrh do funkce vedoucího kádrového a personálního oddělení 
podniku Restaurace – J. Brutman 

  

b) návrh do funkce vedoucího kádrového a personálního oddělení 
Okresního stavebního podniku  – V. Reichl 

  

c) návrh do funkce vedoucího odboru dopravy ONV- E. Majkut   
d) návrhy posluchačů do stranických kursů   
e) návrh na jmenování V. Bonnové do funkce instruktorky OV KSČ                 

pro základní organizaci Československého rozhlasu 
  

f) návrhy na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“ u 
příležitosti oslav 9. května  

  

7. Organizační záležitosti   
a) zapsání kolektivu pracujících Palivového kombinátu Antonína 

Zápotockého do „knihy cti OV KSČ“ 
  

b) návrh na zrušení usnesení předsednictva OV KSČ o potvrzení 
vyloučení z KSČ – J. Kolář 

  

c) návrh na zřízení komise OV KSČ pro šetření porušení stanov KSČ                             
u příležitosti konání oslav Dne horníků na Palivovém kombinátu 
Antonína Zápotockého Ústí nad Labem   

  

d) plán práce Domu politické výchovy na období 1972-1973   
e) zabezpečení 6. plenárního zasedání ONV 14. 11. 1972   
f) návrhy na schválení cest do zahraničí       

8. Přihlášky kandidátů KSČ – návrhy na zrušení členství v KSČ   
   
Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 11. 10. 1972 1972 A 130 

1. Příprava společného zasedání KV, OV KSČ a městského výboru KSČ   
a) politicko-organizační zabezpečení zasedání   
b) zpráva „Úroveň řízení městského výboru KSČ“    
c) návrh usnesení   
d) úvodní slovo vedoucího tajemníka    

2. Organizační záležitosti   
a) návrhy na schválení cest do zahraničí   
b) plán družebních styků okresní organizace na 1973   
c) žádost J. Křivohlavého o účast v předsednictvu OV KSČ ve věci jeho 

pracovního zařazení po ukončení funkce předsedy 
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 18. 10. 1972 1972 A 130 

1. Informace k přípravě výročních členských schůzí, konferencí ke 
společnému zasedání předsednictev KV, předsednictva OV KSČ, městského 
výboru KSČ o přípravě kádrových změn na KV KSČ 

  

2. Kontrola usnesení pléna a předsednictva OV KSČ od 21. 6. do 20. 9. 1972   
a) zajištění volební kampaně České tělovýchovné organizace                   

1972-1973 v okrese 
  

b) příprava výroční členské schůze SSM   
c) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ o udělení 

pamětní medaile k 50. výročí KSČ – J. Kříž     
  

3. Stav a pohyb členské základny okresní organizace KSČ k 30. 9. 1972 –   
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přehled o plnění rozpočtu, přehled o odběru členských příspěvků 
4. Zpráva o schůzové činnosti za měsíc září v okrese   
5. Kontrolní zpráva o výsledcích plnění závěrů únorového pléna ÚV KSČ                 

v průmyslových závodech okresu 
  

6. Zpráva o činnosti OV Národní fronty Ústí nad Labem a politicko-výchovná 
činnost členských organizací Národní fronty ve směru k výchově mladých 
lidí 

  

7. Zabezpečení výročí říjnových oslav 1972   
8. Kádrové návrhy   

a) uvolnění Fidlera z funkce vedoucího odboru dopravy ONV a jeho 
schválení do funkce ředitele Okresní správy silnic a uvolnění S. 
Pařízka z této funkce  

  

b) změna ve funkci předsedkyně OV Českého svazu žen    
c) návrh na vedoucí útvaru pro kádrovou a personální práci Krajské 

finanční správy – Švejnarová 
  

d) návrh na jmenování vedoucí kádrového a personálního útvaru 
Plemenářského podniku – Fr. Krosová 

  

e) návrh na jmenování J. Netsche do funkce ředitele závodu Strojobal   
f) návrhy posluchačů stranických kursů       
g) návrhy posluchačů Večerní university marxismu-leninismu       
h) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“ –                

V. Ježková     
  

i) návrh na udělení čestného titulu „Vzorný učitel“ K. Kubcovi   
j) návrhy na schválení cest do zahraničí   
k) družební setkání se zástupci podniku Severočeských tukových 

závodů a podniků z NDR 
  

9. Organizační záležitosti       
a) politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ dne 

27. 10. 1972      
  

b) návrh na odvolání instruktora OV KSČ pro základní organizace KSČ 
L. Doseděla 

  

c) činnost okresní politické školy a návrh programu jednotlivých 
kursů, návrh dohody mezi OV KSČ a Severočeskými dřevařskými 
závody Česká Lípa ohledně využití stávajícího rekreačního objektu v 
Tisé pro okresní politickou školu 

  

d) návrh přepracovaného statutu Domu politické výchovy v 
souvislosti s nově vydanými „zásadami práce“ domů politické 
výchovy schválenými předsednictvem ÚV KSČ dne 7. 7. 1972     

  

   
Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 25. 10. 1972 1972 A 130 

1. Politicko-organizační opatření k přípravě výročních členských schůzí, 
členských schůzí a stranických konferencí konaných v lednu až březnu 
1973 v okrese Ústí nad Labem 

  

2. Návrhy na schválení cest do zahraničí 
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 1. 11. 1972 1972 A 130 
1. Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ od 19. 4. do 20. 9. 1972   
2. Zabezpečení listopadového plenárního zasedání OV KSČ k projednání 

závěrů pléna ÚV KSČ z října 1972 k ideologické práci KSČ 
  

3. Informace z říjnového pléna ÚV KSČ   
4. Kádrový pořádek OV KSČ Ústí nad Labem   
5. Zpráva o stavu na úseku kádrové evidence a stavu kádrových rezerv                

OV KSČ 
  

6. Hodnocení instruktorů OV KSČ pro stranickou práci v základních 
organizacích KSČ na úseku průmyslu, zemědělství a potravinářského 
průmyslu a ideologie 

  

7. Zpráva o církevně-politické situaci a religiozitě v okrese   
8. Rozpočet okresní organizace KSČ na rok 1973 – stanovisko okresní revizní 

a kontrolní komise 
  

9. Kádrové návrhy   
a) odvolání a schválení instruktorů pro základní organizace KSČ     
b) změny ve funkcích tajemníků OV SSM   
c) stáž L. Vlacha do funkce instruktora OV KSČ na úseku průmyslu   
d) návrh na schválení uklízečky do aparátu OV KSČ   
e) změna ve funkci vedoucího ateliéru Agroprojektu   
f) jmenování V. Schönfelda do funkce vedoucího útvaru pro kádrovou 

a personální práci v Strojní traktorové stanici Chabařovice 
  

g) návrh do funkce vedoucího pobočky Čedoku – J. Křivohlavý   
h) odvolání J. Kříže z funkce vedoucího školského odboru ONV a jeho 

jmenování ředitelem 24. ZDŠ   
  

i) schválení ing. M. Kožky do funkce vedoucího odboru školství ONV     
j) změna ve funkci předsedkyně školské a kulturní komise ONV     
k) návrhy posluchačů do stranických kursů   
l) návrhy na schválení cest do zahraničí   

10. Organizační záležitosti       
a) návrh na ustavení základní organizace KSČ na Gymnáziu v Jateční 

ulici a v Odborném učilišti telekomunikací  
  

b) zpráva o návštěvě delegace OV KSČ v Karl-Marx-Stadtu       
11. Přihlášky kandidátů KSČ – přiznání předválečného členství, zrušení členství 

v KSČ 
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 15. 11. 1972 1972 A 131 

1. Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ od 26. 1. do 18. 10. 1972   
2. Plnění úkolů státního plánu v podnicích a závodech okresu za 3. čtvrtletí 

1972 
  

3. Posouzení bilance pracovních sil v okrese a výhled do roku 1973 ve vztahu 
k potřebám 5. pětiletého plánu 

  

4. Zpráva o stavu v agitační práce v okrese   
5. Politicko-organizační zabezpečení okresní konference KSČ   
6. Politicko-organizační zajištění výsledků říjnového pléna ÚV KSČ                                

k ideologické práci 
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7. Zpráva o schůzové činnosti v měsíci říjnu v okrese   
8. Kádrové a organizační návrhy   

a) návrhy posluchačů stranických kursů   
b) propůjčení státního vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu“ 

zasloužilým a předválečným členům KSČ 
  

c) návrh na udělení státního vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu“               
E. Kuchařovi 

  

d) žádost o povolení družebního styku Severočeských plynáren Ústí 
nad Labem s podnikem oboru plynárenství ve Vladimirské oblasti                
v SSSR   

  

e) návrh plánu družebních styků Severočeského průmyslu masného 
Ústí nad Labem a masokombinátu v Karl-Marx-Stadtu     

  

f) návrhy na schválení cest do zahraničí   
g) úprava důchodu předválečnému a zasloužilému členu KSČ –            

Josef Bartl 
  

h) závěry ze stranických a disciplinárních šetření, potvrzení, zrušení                               
a vyloučení   

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 22. 11. 1972 1972 A 131 

1. Kontrola usnesení pléna od 1. 10. do 1. 11. 1972    
2. Zpráva o výsledcích ověřování racionalizace práce a zdokonalování 

mzdových soustav v závodě Sklo Union Ústí nad Labem 
  

3. Činnost a zaměření odborových orgánů a organizací v oblasti péče                        
o pracující 

  

4. Návrh zprávy předsednictva OV KSČ „O hlavních úkolech ideologické práce 
v okrese“ vyplývající z jednání pléna ÚV KSČ v říjnu 1972; návrh usnesení 
pro plenární zasedání OV KSČ 

  

5. Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ za období od 1. 9. do 31. 10. 1972   
6. Kádrové návrhy   

a) návrh na jmenování instruktorů OV KSČ pro základní organizace 
KSČ na úseku průmyslu  

  

b) návrh na P. Hermana, promovaného právníka do funkce předsedy 
okresního soudu 

  

c) návrhy na udělení státních vyznamenání příslušníkům Lidových 
milicí 

  

d) návrh na schválení služební cesty do zahraničí   
e) návrh na vyloučení z řad členů KSČ   

7. Přihlášky kandidátů KSČ 
 

  

Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 29. 11. 1972 1972 A 131 
1. Kádrové návrhy   

a) změna ve funkci informátorky OV KSČ    
b) návrh na přerušení dálkového studia E. Beluše na Vysoké škole 

politické ÚV KSČ v Praze a návrh do kursu okresní stranické školy 
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 13. 12. 1972 1972 A 131 
1. Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ od 14. 6. do 15. 11. 1972   

a) dodatek ke zprávě o rozvoji pracovní iniciativy v okrese a úloze 
Okresní odborové rady – zpráva k podaným opatřením                               
z 14. 6. 1972 

  

b) kontrolní zpráva o zabezpečení rozvoje služeb   
2. Kontrolní zpráva o realizaci dokumentu k rozvoji životního prostředí             

v obcích okresu           
  

3. Referát na prosincové plénum OV KSČ o činnosti národních výborů,                        
v plnění úkolů vyplývajících z volebních programů Národní fronty, realizace 
závěrů XIV. sjezdu KSČ, stav v plnění plánu investiční výstavby, zejména 
komplexní bytové výstavby; návrh usnesení plenárního zasedání 

  

4. Politicko-organizační zabezpečení prosincového pléna OV KSČ a návrh 
slavnostního společného zasedání krajských a stranických orgánů                         
dne 28. 12. 1972 

  

5. Současný stav v Pionýrské organizaci SSM – zabezpečení činnosti v roce 
1973 

  

6. Vyhodnocení stavu očisty a úkoly v další výstavbě aparátu politických 
pracovníků Československé lidové armády v záloze 

  

7. Zpráva o schůzové činnosti za měsíc listopad v okrese   
8. Kádrové návrhy   

a) schválení vedoucího kádrového a personálního oddělení v závodě 
Potraviny – L. Vodička 

  

b) schválení vedoucího kádrového a personálního útvaru v Okresním 
ústavu národního zdraví  – Fr. Černý 

  

c) schválení Fr. Flégla do funkce ředitele Odborného učiliště 
telekomunikací 

  

d) schválení J. Studeckého do funkce ředitele ZDŠ Povrly   
e) návrh na schválení V. Rozmarové do funkce samostatného 

kádrového referenta v Krajském středisku památkové péče                     
a ochrany přírody 

  

f) návrh do funkce vedoucího redaktora závodního časopisu                                
My z chemie – J. Linek 

  

g) návrhy posluchačů do kursů na Vysoké škole politické v Praze   
h) návrh na dodatečné doplnění lektorského sboru při Domě politické 

výchovy 
  

i) hodnocení instruktorů pro základní organizace KSČ a doplnění 
instruktorských sborů 

  

j) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“ –   
V. Skala 

  

k) návrh na udělení čestného titulu „Vzorná učitelka“ ke Dni učitelů             
B. Sládkové ze 14. ZDŠ 

  

l) návrh na cesty do zahraničí   
9. Organizační záležitosti   

a) návrhy na složení výborů základních organizací KSČ z úseku 
vesnických, potravinářských a zemědělských závodů, státních 
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orgánů, kulturních zařízení 
b) návrhy na udělení pamětních medailí k 25. výročí „Vítězného 

února“ – zemědělské oddělení  
  

c) závěry disciplinárního šetření – vyloučení a zrušení členství v KSČ   
d) politicko-organizační zajištění plenárního zasedání ONV v lednu 

1973 
  

e) návrh na ustavení základní organizace KSČ advokátů a vyčlenění 
prokurátorů z dosavadní základní organizace KSČ Okresního soudu 

  

f) návrh plánu práce orgánů OV KSČ na 1. pololetí   
10. Přihlášky kandidátů KSČ   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 27. 12. 1972 1972 A 132 

1. Kontrola usnesení pléna a předsednictva OV KSČ od 23. 2. do 1. 11. 1972; 
kontrola usnesení KV KSČ od 24. 2. do 16. 10. 1972 

  

2. Zpráva o dosavadním průběhu stranického vzdělávání v období 1972/1973 
v okrese Ústí nad Labem 

  

3. Politicko-organizační zajištění výsledků prosincového zasedání ÚV KSČ               
v podmínkách okresní stranické organizace a okresu 

  

4. Úkoly státního plánu zemědělské výroby v roce 1973 a jejich zabezpečení 
zemědělskými podniky 

  

5. Zásady hospodářské a finanční politiky národních výborů a jimi řízených 
podniků a organizací pro zajištění státního prováděcího plánu na rok 1973 

  

6. Současný stav v přípravách výročních členských schůzí KSČ   
7. Návrh kádrového programu OV KSČ pro okruh mimostranických orgánů           

a organizací 
  

8. Kádrové návrhy   
a) uvolnění Fr. Fijaly z funkce ředitele Zemědělského nákupního                          

a zásobovacího závodu  
  

b) uvolnění K. Chaloupky z funkce ředitele Severočeských cukrovarů               
a návrh jeho jmenování do funkce ředitele Zemědělského 
nákupního a zásobovacího závodu Ústí nad Labem 

  

c) návrh do funkce ekonomického náměstka n. p. Severočeská 
armaturka – J. Krev 

  

d) návrh na uvolnění Z. Pavloviče z funkce ředitele dopravního závodu 
ČSAD Ústí nad Labem a návrh B. Hříbala do této funkce  

  

e) návrhy na propůjčení státních vyznamenání   
f) návrh na doplnění instruktorských sborů OV KSČ pro základní 

organizace KSČ 
  

g) vyslání ing. K. Vyskočila do Iráku jako experta pro technické 
záležitosti v dodávkách síry pro ČSSR 

  

9. Organizační záležitosti   
a) návrh na udělení pamětních medailí   
b) návrhy na složení výborů základních organizací KSČ z úseku 

průmyslu, zemědělství, společenských organizací, škol, státních 
orgánů     

  

c) zrušení celoútvarového výboru KSČ při Okresním oddělení Veřejné   
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bezpečnosti v Ústí nad Labem 
d) závěry z disciplinárních šetření, vyloučení, zrušení členství   
e) přihlášky kandidátů KSČ   

     
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 10. 1. 1973 1973 A 132 

1. Kontrola usnesení pléna předsednictva OV KSČ od 30. 6. do 13. 12. 1972   
2. Zpráva o plnění usnesení výjezdního zasedání předsednictva OV KSČ ze 

dne 5. 4. 1972 na celozávodním výboru a v základních organizacích KSČ        
na Palivovém kombinátě Antonína Zápotockého a stanovisko oddělení 
průmyslu OV KSČ 

  

3. Plány práce městského výboru KSČ, ONV, OV Národní fronty, okresní 
odborové rady a OV SSM 

  

4. Současný stav v přípravě výročních členských schůzí a konferencí 
stranických organizací a orgánů okresu Ústí nad Labem 

  

5. Příprava plenárního zasedání OV KSČ   
a) výsledky prosincového zasedání ÚV KSČ v podmínkách okresní 

stranické organizace a okresu 
  

b) návrh referátu pro plénum OV KSČ a návrh usnesení   
6. Návrh politicko-organizačního zabezpečení oslav 25. výročí „Vítězného 

února“ a 55. výročí založení sovětské armády a sovětských námořních sil 
  

7. Zpráva o schůzové činnosti za měsíc prosinec v okrese   
8. Kádrové a organizační záležitosti   

a) změna ve funkci obchodního náměstka podnikového ředitele 
Spolku pro chemickou a hutní výboru     

  

b) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“ –              
J. Beneš a H. Schořovská 

  

c) udělení pamětních medailí k 25. výročí „Února“ členům OV KSČ, 
zasloužilým členům KSČ, okresní revizní a kontrolní komise, 
Národní fronty, ROH z úseku městského výboru KSČ    

  

d) žádost o povolení výjezdu do zahraničí   
e) návrh na propůjčení čestného názvu ZDŠ „kapitána Jaroše“                                  

ve Vojnovičově ulici 
  

f) návrhy posluchačů do stranických kursů   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 24. 1. 1973 1973 A 133 

1. Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ od 20. 9. 1972 do 10. 1. 1973   
2. Politicko-organizační zajištění výjezdního zasedání předsednictva OV KSČ 

dne 7. 2. 1973 ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu 
  

3. Informace o přípravách výročních členských schůzí a průběhu členských 
schůzí v měsíci lednu 

  

a) návrhy na složení celozávodního výboru v Palivovém kombinátu 
Antonína Zápotockého, Tonasu, Kovohutích a Severočeské 
armaturce 

  

b) komplexní hodnocení nomenklaturních pracovníků OV KSČ 
Vytlačila a A. Vaise za období 1970-1972  

  

c) kádrové složení celozávodního výboru na Státních statcích   
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Chuderov, Malečov, Libouchec, Předlice 
d) změna ve funkci předsedy celozávodního výboru KSČ 

v Severočeských tukových závodech  
  

e) návrh na kádrové složení celozávodního výboru a revizní komise       
f) návrh na složení delegací na městskou konferenci KSČ                           

v Ústí nad Labem a všeplenární schůzi městského výboru KSČ 
Povrly 

  

g) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ z 13. 12. 1972, 
změna předsedů základních organizací KSČ na úseku zemědělského 
oddělení 

  

h) návrh na složení výborů základních organizací KSČ                                          
ve společenských organizacích 

  

i) návrh na složení výboru základních organizací KSČ Pedagogické 
fakulty 

  

j) návrh na volbu delegátů na okresní konferenci s hlasem poradním   
k) návrh na složení městského výboru KSČ a revizní komise v Povrlech   
l) informační zpráva o kádrové přípravě městské konference KSČ     
m) návrh na vystoupení zástupce OV KSČ na výroční členské schůzi   

4. Kádrové a organizační záležitosti   
a) návrhy na udělení medailí k 25. výročí „Vítězného února“ 

příslušníkům Lidových milicí z úseku OV Národní fronty, aparátu OV 
KSČ, z úseku městského výboru KSČ a ideologie 

  

b) přijetí politického pracovníka pro úsek v oblasti kultury                                    
na ideologickém oddělení – J. Šindelář 

  

c) návrh na zařazení MUDr. A. Zvěřiny, ředitele Okresního ústavu 
národního zdraví za kandidáta do Světové zdravotnické organizace 

  

d) návrhy na schválení cest do zahraničí   
e) návrhy posluchačů stranických kursů, návrh na pětileté studium 

v Moskvě – M. Šulc 
  

f) návrh do funkce instruktora ideologického oddělení pro základní 
organizaci KSČ Střední průmyslové školy chemické v Ústí n. L. 

  

g) návrh na uctění narozenin zasloužilých a předválečných členů KSČ                  
v roce 1973 

  

h) výsledek disciplinárního řízení s J. Čadou, inspektorem kultury ONV   
i) návrh na zavedení disciplinárního řízení s B. Houdkovou, ředitelkou 

Krajského domu pionýrů a mládeže 
  

j) návrh na ustavení základní organizace KSČ při OV Svazu 
československo-sovětského přátelství a sloučení základních 
organizací KSČ Český Bukov a Lipová 

  

k) návrh na složení OV Českého svazu protifašistických bojovníků   
l) zabezpečení pléna OV KSČ v březnu 1973   

5. Přihlášky za kandidáty do KSČ   
   
Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 31. 1. 1973 1973 A 133 

1. Projednání zprávy o současném stavu, vývoji a perspektivách 
československého školství; návrh stanoviska předsednictva OV KSČ ke 
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zprávě 
2. Návrhy na udělení medailí k 25. výročí „Vítězného února“ – z úseku 

ideologického OV KSČ, městského výboru KSČ, průmyslu, pracovníků 
aparátu OV KSČ 

  

3. Návrhy na studium vysokých škol   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ – výjezdní zasedání předsednictva OV KSČ 
ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu 7. 2. 1973 

1973 A 133 

1. Stav v přípravě výročních členských schůzí základních organizací KSČ                        
a celozávodní konference ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu 

  

2. Informace o zajištění rozpisu ukazatelů plánu 1973; zpráva o stavu                       
v kádrové a personální práci ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu 

  

3. Rozbor hospodaření okresní organizace za rok 1972- stanovisko okresní 
revizní a kontrolní komise 

  

4. Kádrové a organizační záležitosti   
a) udělení pamětních medailí k 50. výročí KSČ návrh na udělení 

čestného titulu „Zasloužilý umělec“ – Josef Fafka-Solan 
  

b) návrh na uvolnění D. Fléglové z aparátu OV KSČ   
c) revokace usnesení předsednictva OV KSČ z 27. 12. 1972 – změny 

předsedů základních organizací na úseku průmyslu; návrhy                     
na složení výborů základních organizací KSČ 

  

d) návrh na sloučení 1. a 2. základní organizace KSČ n. p. Kovohutě   
e) komplexní hodnocení J. Beránka, pracovníka na stáži na OV KSČ                 

za období 1971-1972 
  

f) návrhy na schválení cest do zahraničí   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 14. 2. 1973 1973  A 133 

1. Průběh výročních členských schůzí KSČ v okrese Ústí nad Labem   
2. Příprava okresní a městské konference KSČ Ústí nad Labem   

a) zpráva o kádrové přípravě okresní konference   
b) hodnocení členů a kandidátů OV KSČ, návrh širšího výběru nového 

orgánu OV KSČ 
  

c) hodnocení členů okresní revizní a kontrolní komise za volební 
období 1971-1973, návrh širšího výběru kandidátky 

  

d) hodnocení tajemníků OV KSČ a předsedy okresní revizní a kontrolní 
komise 

  

e) příprava městské konference KSČ v Ústí nad Labem   
3. Zabezpečení slavnostního rozšířeného zasedání pléna OV KSČ a městského  

výboru KSČ, manifestace pracujících a dalších akcí konaných u příležitosti 
25. výročí „Února“ a 55. výročí založení Sovětské armády 

  

4. Kádrové a organizační záležitosti   
a) udělení pamětních medailí k „Únoru“   
b) zařazení MUDr. Zvěřiny, ředitele OÚNZ za kandidáta Světové 

zdravotnické organizace a návrh na zastupování                                       
MUDr. J. Bechyňským 

  

c) změna ve funkci tajemníka MěNV Neštěmice   
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d) přijetí O. Kaisera na stáž na ideologické oddělení OV KSČ – úsek 
stranické práce ve školství 

  

e) návrhy na schválení cest do zahraničí     
f) návrh na složení kontrolní a revizní komise celozávodního výboru 

KSČ na státních statcích, složení delegací na všeplenární schůze 
státních statků 

  

g) návrh na složení výboru základní organizace KSČ Zemědělské 
stavby, podnikové ředitelství 

  

h) politicko-organizační zabezpečení oslav Mezinárodního dne žen   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 19. 2. 1973 1973 A 134 

1. Průběh výročních členských schůzí v okrese; hodnocení R. Kvasničky, 
vedoucího tajemníka OV KSČ 

  

2. Kontrola usnesení pléna a předsednictva OV KSČ od 18. 10. 1972                                       
do 10. 1. 1973 

  

3. Zpráva k odběru stranického tisku v roce 1973   
4. Zpráva o schůzové činnosti za leden 1973 v okrese   
5. Zpráva o vyřizování stížností a dopisů pracujících okresu za rok 1972   
6. Informace z výsledků soupisu členů a kandidátů KSČ provedeného                     

k 31. 10. 1972 v okresní organizaci KSČ, statistický přehled členů                            
a kandidátů okresní organizace zpracovaný k 31. 12. 1972, přehled                     
o přijímání kandidátů v roce 1972 

  

7. Kádrové a organizační záležitosti   
a) návrhy na udělení pamětních medailí 
b)  přijetí politického pracovníka OV KSČ na oddělení průmyslu – J. 

Votruba 

  

c) návrh do funkce tajemníka OV Socialistické společnosti pro vědu, 
kulturu a politiku – E. Fuksa 

  

d) návrh do funkcí instruktorů ideologického oddělení OV KSČ pro 
základní organizace KSČ 

  

e) návrhy posluchačů do stranických kursů   
f) návrhy do funkcí vedoucích závodních klubů ROH v Neštěmicích            

a Severočeských tukových závodech 
  

g) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“ –            
R. Vébrovi 

  

h) návrhy na změny ve složení celozávodního výboru KSČ Státních 
statků Libouchec a Předlice 

  

i) návrh na revokaci usnesení o ustavení základních organizací KSČ, 
ustavení nové základní organizace KSČ advokátů a celnice; sloučení 
základních organizací KSČ Cukrovaru a Zemědělského zásobovacího 
a nákupního závodu Ústí nad Labem 

  

j) vydání duplikátu členské legitimace, návrhy na vyloučení a zrušení 
členství v KSČ 

  

k) návrh na revokace usnesení o vyloučení a změny na vrácení 
členství v KSČ 
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 2. 3. 1973 1973 A 134 
1. Příprava společného jednání předsednictev KV, OV KSČ a městského  

výboru KSČ 
  

a) úroveň řízení městského výboru KSČ z OV KSČ   
b) koncepce dlouhodobého rozvoje krajského města Ústí nad Labem 

do roku 1990 
  

2. Kontrola usnesení pléna a předsednictva OV KSČ od 1. 11. 1972                                    
do 24. 1. 1973 

  

3. Plán ekonomické propagandy a agitace na rok 1973   
4. Kádrové a organizační záležitosti   

a) návrh na udělení pamětní medaile k 25. výročí „Vítězného února“   
b) návrh do funkce vedoucího kádrového a personálního oddělení 

ČSAD-401 – J. Buben 
  

c) návrh do funkcí instruktorů ideologického oddělení OV KSČ                   
pro základní organizace 

  

d) návrh na vyhodnocení nejlepších pracovnic u příležitosti 
Mezinárodního dne žen   

  

e) návrhy na schválení cest do zahraničí       
f) návrhy na propůjčení státního vyznamenání   
g) návrh na změnu v týdenním kursu Krajské politické školy   
h) disciplinární řízení s J. Jakešem, místopředsedou ONV   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 7. 3. 1973 1973 A 134  

1. Zpráva o výsledcích ověřování racionalizace mzdových soustav                            
od 1. 5. 1972 do 31. 12. 1972 v závodech Sklo Union a Stavby silnic                           
a železnic v Ústí nad Labem 

  

2. Průběh výročních členských schůzí, příprava celozávodních konferencí, 
všeplenárních schůzí, městské a okresní konference 

  

3. Kádrové a organizační záležitosti   
a) návrhy posluchačů stranických kursů   
b) schválení instruktorů ideologického oddělení OV KSČ   
c) ustavení základní organizace KSČ při 7. ZDŠ Předlice   
d) disciplinární řízení – vyloučení J. Stránského     
e) návrh na udělení pamětní medaile   
f) návrhy na schválení cest do zahraničí   
g) přihlášky za kandidáty do KSČ   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 21. 3. 1973 1973 A 134 

1. Kontrola usnesení pléna a předsednictva OV KSČ od 21. 7. 1972                          
do 19. 2. 1973 

  

2. Zpráva o připravenosti okresní konference KSČ na rok 1973   
3. Návrh na složení okresní revizní a kontrolní komise KSČ Ústí nad Labem   
4. Příprava městské konference KSČ v Ústí nad Labem   

a) návrh na složení městského výboru KSČ, kandidátů a městské 
kontrolní a revizní komise  

  

b) návrh na usnesení konference   
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c) návrh do funkce uvolněného předsedy městského výboru KSČ –             
M. Kapoun 

  

5. Politicko-organizační zajištění oslav 103. výročí nedožitých narozenin                        
V. I. Lenina, Svátku práce a 28. výročí osvobození Československa 

  

6. Návrh dlouhodobého pracovního plánu OV KSČ do konání XV. sjezdu KSČ   
7. Zpráva o schůzové činnosti za měsíc únor v okrese   
8. Návrh o směrech řešení neperspektivních výrob a činností v okrese včetně 

jmenovitého seznamu závodů navrhovaných k vymístění 
  

9. Kádrové návrhy   
a) změna ve funkci ředitele oborového ředitelství Severočeských 

hnědouhelných dolů (SHD) v Ústí nad Labem 
  

b) návrh do funkce vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví – 
R. Kočandrle 

  

c) návrh na uvolnění JUDr. Ol. Štefla z funkce vedoucího Advokátní 
poradny 

  

d) změna ve funkci ředitele 1. zvláštní školy v Ústí nad Labem a návrh 
ustanovit do funkce Antonína Junu 

  

e) kádrové zabezpečení okresní konference Společnosti pro vědu, 
kulturu a politiku a návrh do funkce předsedy 

  

f) návrh do funkce předsedy vedoucího závodního klubu ROH Důl 5. 
květen v Tuchomyšli – K. Homolka     

  

g) návrh do funkce instruktorů OV KSČ ideologické oddělení pro 
základní organizace 

  

h) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“ –   
D. Pokorná 

  

i) návrhy na udělení pamětních medailí   
j) návrhy posluchačů stranických kursů   
k) návrh na schválení absolventů škol II. cyklu v Ústí nad Labem            

ke studiu na vysokých školách pedagogického směru 
  

l) návrh na schválení cest do zahraničí   
m) návrh na složení OV Československého svazu tělesné výchovy a 

návrh na předsedu a tajemníka 
  

10. Organizační záležitosti   
a) návrhy na změny v celozávodním výboru Spolku pro chemickou                               

a hutní výrobu, návrh na složení delegace na konferenci do Spolku 
pro chemickou a hutní výrobu  

b) návrh na změnu ve funkci předsedy celozávodního výboru KSČ 
Státního statku Malečov 

  

c) návrh na zavedení disciplinárního řízení s Jaroslavem Bejčkem – 
návrh na potvrzení vyloučení z KSČ 

  

d) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ z 24. 1. 1973               
k zavedení disciplinárního řízení s ředitelkou Krajského domu 
pionýrů a mládeže v Ústí nad Labem - Houdkovou  

  

e) výsledek disciplinárního řízení s ředitelem Odborového domu 
kultury Aloisem Haškem  

  

f) zapsání kolektivu brigády socialistické práce VIII. sjezdu ROH   
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ošetřovatelek kravína Žežice, Státního statku Chuděrov do „Knihy 
cti OV KSČ“ na OV KSČ 

g) politicko-organizační zabezpečení Letní mírové slavnosti                          
v Ústí nad Labem 

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 4. 4. 1973 1973 A 135 

1. Kontrola usnesení pléna a předsednictva OV KSČ od 12. 7. 1972                                  
do 2. 3. 1973 

  

2. Zhodnocení výročních členských schůzí konaných v únoru a březnu                             
v okrese 

  

3. Příprava okresní konference   
a) zabezpečení pléna OV KSČ dne 18. 4. 1973   
b) návrh na složení předsednictva OV KSČ, návrh na složení OV KSČ, 

na hosty okresní konference, na delegáty s hlasem poradním, 
složení hostů okresní revizní a kontrolní komise, návrh delegátů          
na krajskou konferenci   

  

c) návrh ústní zprávy pro okresní konferenci   
d) návrh na tištěnou zprávu pro delegáty okresní konference KSČ   

4. Politicko-organizační zajištění rozvoje pracovní aktivity a iniciativy občanů 
okresu na počest 25. výročí „Vítězného února“ při realizaci úkolů 
vyplývajících z volebního programu Národní fronty 

  

5. Kádrové a organizační záležitosti   
a) změna ve funkci ředitele závodu Prefa Vaňov   
b) návrh do funkce vedoucího kádrového a personálního útvaru                                    

n. p. Prefa – Zd. Průša 
  

c) návrh na odvolání Antonína Valáška z funkce vedoucího odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví ONV Ústí nad Labem 

  

d) návrh na schválení uklízečky T. Šormové do aparátu OV KSČ    
e) návrh na propůjčení státního vyznamenání Zdeňku Drahošovi při 

příležitosti 50. jubilea 
  

f) návrh na propůjčení státního vyznamenání L. Tůmovi při příležitosti 
50. jubilea  

  

g) návrh na udělení pamětních medailí k 25. výročí „Vítězného února“ 
–  M. Šedivý a J. Netolický 

  

h) návrhy posluchačů stranických kursů     
i) návrhy na schválení cest do zahraničí    
j) zhodnocení družebních styků okresní organizace za rok 1972       
k) informace o návštěvě z Karl-Marx-Stadtu   
l) informace z porady na KV KSČ   
m) informace o přípravě májových oslav   

6. Přihlášky kandidátů KSČ   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 25. 4. 1973 1973 A 135 

1. Kontrolní zpráva o připravenosti okresní konference    
2. Politicko-organizační zabezpečení okresní konference Svazarmu a návrh 

ustanovit V. Šůru do funkce předsedy 
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3. Příprava májových oslav v okrese   
4. Zpráva o schůzové činnosti za měsíc březen v okrese   
5. Kádrové a organizační záležitosti   

a) přijetí pracovnice OV KSČ Caklové do okresní revizní a kontrolní 
komise 

  

b) změna ve funkci ředitele Stavební stroje Zličín, závod Krásné 
Březno   

  

c) změna ve funkci ekonomického náměstka n. p. Pozemní stavby     
d) doplnění instruktorského sboru na úseku zemědělství                                   

a potravinářského průmyslu OV KSČ 
  

e) návrh posluchačů stranických kursů   
f) návrhy na vyznamenání   
g) návrhy na schválení cest do zahraničí   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 16. 5. 1973 1973 A 135 

1. Kontrola usnesení pléna a předsednictva OV KSČ od 14. 6. 1972                      
do 4. 4. 1973 

  

2. Výsledky v plnění plánu a hospodaření průmyslových a zemědělských 
podniků a závodů v okrese za 1. čtvrtletí 1973; zpráva o plnění 
hospodaření na úseku živočišné výroby za 1. čtvrtletí 1973 u zemědělských 
podniků okresu 

  

3. Současný stav a výsledky práce Českého svazu žen – podíl národních 
výborů, ROH, Národní fronty a dalších společenských organizací v péči               
o ženy 

  

4. Politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ v květnu 
1973 

  

5. Zhodnocení okresní konference KSČ v Ústí nad Labem konané ve dnech   
28. 4. - 29. 4. 1973 

  

6. Hodnocení schůzové činnosti za měsíc duben 1973   
7. Kádrové a organizační záležitosti   

a) návrh na ředitele a učitele občanské výchovy na školách                         
I. a II. cyklu v okrese Ústí nad Labem 

  

b) návrh na vyslání delegace OV KSČ na městský výbor KSSS                             
ve Vladimiru 20. - 23. 6. 1973 

  

c) návrh na složení delegace Severočeských tukových závodů                        
do závodu Fettchemie v Karl-Marx-Stadtu 

  

d) návrh na schválení cest do zahraničí   
e) návrh do kursu Vysoké školy politické ÚV KSČ pro pracovníky 

kádrových oddělení na závodech 
  

f) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu“ 
J. Sukovi ze Strojobalu 

  

g) návrh J. Chaloupky do funkce instruktora pro základní organizace 
KSČ pro zemědělské oddělení  

  

h) návrh na složení komisí pro závěrečné zkoušky 3. ročníku Večerní 
university marxismu-leninismu     

  

i) návrhy na vydání duplikátů členských legitimací     
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    8.  Přihlášky kandidátů KSČ   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 23. 5. 1973 1973 A 135 

1. Kontrola usnesení pléna a předsednictva OV KSČ od 4. 10. 1972                               
do 25. 4. 1973 

  

2. Zhodnocení oslav 1. a 9. května 1973 v okrese   
3. Politicko-organizační zabezpečení plnění úkolů ve zvyšování efektivnosti 

výroby a hospodaření závodů a podniků po okresní a krajské konferenci 
KSČ 

  

4. Příprava plenárního zasedání OV KSČ; návrh plánu práce OV KSČ                                  
na 2. pololetí 1973, návrh na zařazení členů a kandidátů OV KSČ do komisí 
OV KSČ 

  

5. Kádrové a organizační záležitosti   
a) návrh na schválení ing. F. Dunovského do funkce poslance ONV                

a místopředsedy ONV  
  

b) návrh na schválení studentů Gymnasia Ústí nad Labem ke studiu 
žurnalistiky na fakultě sociálních věcí a publicistiky v Praze, JAMU               
v Brně a studiu v SSSR 

  

c) návrhy na schválení cest do zahraničí   
d) návrh jmenovat M. Perglerovou do funkce vedoucí lektorské 

skupiny dějin KSSS při Domu politické výchovy  
  

e) návrh na V. Volfa za posluchače 1. ročníku Večerní university 
marxismu-leninismu se zpětnou platností od 1. 9. 1972   

  

f) vyškrtnutí posluchačů 1. a 2. ročníku Večerní university marxismu- 
leninismu     

  

g) politicko-organizační zabezpečení vyřazení posluchačů absolventů    
3. ročníku Večerní university marxismu-leninismu 

  

h) politicko-organizační zabezpečení 9. plenárního zasedání ONV   
i) návrh na příplatek k důchodům   
j) informace o průběhu členských schůzí KSČ k 22. 5. 1973 

 
  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 13. 6. 1973 1973 A 136 

1. Kontrola usnesení pléna a předsednictva OV KSČ od 12. 12. 1972                             
do 4. 4. 1973 a návrh na zabezpečení třídenního semináře členů                       
a kandidátů OV KSČ 

  

2. Rozbor diskusních příspěvků z okresní konference KSČ zařazených                       
do protokolu včetně nepřednesených; stav ve vyřizování těchto 
připomínek 

  

3. Zpráva o zabezpečení sklizně objemné píce a žňových prací v roce 1973   
4. Zhodnocení schůzové činnosti za měsíc květen 1973   
5. Kádrové návrhy   

a) návrh na uvolnění J. Kvasila z funkce ředitele Okresního stavebního 
podniku a návrh ustanovit do funkce V. Raichla 

  

b) návrh na uvolnění V. Marka z funkce ředitele n. p. Pozemní stavby                            
a návrh ustanovit do funkce ing. Z. Štěpánka 

  

c) návrh do funkce ředitele stavební správy 04 Průmstav L. Mareše   
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d) návrh na přijetí J. Matěje a J. Saláka za politické pracovníky 
stranické práce v OV KSČ 

  

e) návrh do kursů Vysoké školy politické ÚV KSČ pro politické 
pracovníky aparátu OV KSČ 

  

f) návrhy na jmenování instruktorů OV KSČ pro základní organizace 
KSČ     

  

g) návrh na udělení pamětní medaile k 50. výročí založení KSČ   
h) žádost o povolení výjezdu třiceti pionýrů a čtyř vedoucích ze Spolku 

pro chemickou a hutní výboru do pionýrského tábora 
vladimirského chemického závodu v SSSR 

  

i) návrh na přijetí M. Jouzy jako pracovníka organizace při Radě 
vzájemné hospodářské pomoci  

  

j) návrhy na schválení cest do zahraničí   
6. Organizační záležitosti   

a) návrh na ocenění práce a udělení odměn lektorům Domu politické 
výchovy za školní rok 1972/1973 

  

b) dodatek k politicko-organizačnímu zabezpečení vyřazení 
absolventů 3. ročníku Večerní university marxismu-leninismu – 
rozpočet 

  

c) návrh na úpravu důchodu předválečné a zasloužilé člence KSČ                
M. Cardové 

  

d) plán okresní revizní a kontrolní komise KSČ na 2. pololetí 1973   
e) návrh protokolu přizvávaných soudruhů na předsednictva                           

a plenární zasedání OV KSČ 
  

f) ustavení základní organizace KSČ při odborném učilišti a změna         
ve funkci předsedy základní organizace KSČ č. 10 ve Spolku pro 
chemickou a hutní výrobu 

  

g) disciplinární řízení s malířem a sochařem J. Bejčkem    
h) návrhy na zrušení členství v KSČ   
i) dodatečná výměna členských legitimací KSČ   
j) informace o zavádění racionalizace mzdových soustav                                        

v n. p. Severočeské tukové závody 
  

k) informace o pomoci při výstavbě areálu pro nevidomé   
7. Přihlášky kandidátů KSČ     

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 26. 6. 1973 1973 A 136 

1. Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ od 16. 5. do 23. 5. 1973                              
a kontrolní zpráva o současném stavu v plnění usnesení výjezdního 
zasedání předsednictva OV KSČ v Palivovém kombinátu Antonína 
Zápotockého dne 5. 4. 1972 

  

2. Zpráva o rozpracování závěrů a usnesení výjezdního zasedání 
předsednictva KV KSČ ze dne 15. 3. 1973 k úrovni řízení městského výboru 
KSČ a k dlouhodobé koncepci rozvoje krajského města do roku 1990 

  

3. Návrh systemizace a obsahu práce aparátu OV KSČ na základě usnesení 
PÚV KSČ ze dne 15. 12. 1972 

  

4. Politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ v srpnu   
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1973 
5. Informativní zpráva o návštěvě delegace OV KSČ v družebním městě              

Karl-Marx-Stadtu ve dnech 4. 6. – 6. 6. 1973 a návštěvě zástupců městské 
organizace komunistů tohoto města v Ústí nad Labem ve dnech                                     
11. - 13. 4. 1973 

  

6. Doplněk k pracovnímu plánu pléna a předsednictva OV KSČ na 2. pololetí 
1973 a plány práce komisí OV KSČ 

  

7. Kádrové návrhy   
a) návrh na přijetí J. Murdycha do funkce politického pracovníka, 

instruktora OV KSČ pro práci na úseku politicko-organizačního 
oddělení 

  

b) návrh na přijetí Albrechta na stáž do aparátu OV KSČ na oddělení 
průmyslu 

  

c) návrh na přijetí B. Edrové za administrativní pracovnici na OV KSČ   
d) návrh na schválení A. Macháčka do funkce vedoucího Odborného 

učiliště Strojobalu 
  

e) změna ve funkci vedoucí kádrového a personálního útvaru podniku 
Oděvy Ústí nad Labem  

  

f) návrh na schválení do funkce instruktora pro základní organizace 
KSČ na zemědělsko-potravinářském oddělení OV KSČ –                    
ing. R. Kousal 

  

g) návrh jmenovat do funkce instruktora ideologického oddělení           
OV KSČ E. Broklovou a J. Kořána 

  

h) návrh P. Macháčka do funkce lektora Domu politické výchovy    
i) návrhy na udělení čestných titulů pracovníkům ve zdravotnictví   
j) návrhy posluchačů stranických kursů   
k) návrh na schválení uchazečů o studium na Pedagogické fakultě                  

v Ústí nad Labem 
  

l) návrhy na schválení služební a soukromé cesty do zahraničí    
m) návrh na složení delegace Masného průmyslu do masokombinátu 

v Karl-Marx-Stadtu     
  

n) návrh na ustavení základní organizace KSČ při Čedoku                                  
Ústí nad Labem 

  

o) návrhy na zrušení členství v KSČ   
p) revokace usnesení předsednictva OV KSČ k žádosti Spolku pro 

chemickou a hutní výrobu o povolení výjezdu 30 dětí a 4 vedoucích 
do pionýrského tábora ve Vladimiru v SSSR 

  

8. Přihlášky kandidátů KSČ   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 11. 7. 1973 1973 A 136 

1. Informativní zpráva o plnění úkolů v bojové a politické přípravě jednotek 
Lidových milicí za 1. pololetí 1973 

  

2. Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ; zpráva k plánu ekonomické 
propagandy a agitace na rok 1973 

  

3. Hodnocení schůzové činnosti za měsíc červen 1973   
4. Rozpracování závěrů krajské, okresní konference KSČ a městského výboru   
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KSČ, celozávodního výboru KSČ a ve stranických organizacích 
5. Žádosti o souhlas k zavedení racionalizace práce a mzdových soustav                      

v závodech KOH-I-NOR Tisá a n. p. Textilana Liberec, závod Vlnola                        
Ústí nad Labem 

  

6. Zabezpečení rozpisu státního plánu na rok 1974   
7. Kádrové návrhy   

a) přijetí V. Zákona do funkce instruktora OV KSČ do politicko-
organizačního oddělení 

  

b) návrhy na vyznamenání a udělení medailí   
c) návrhy posluchačů do stranických kursů   
d) jmenování J. Chaloupky do funkce vedoucího kádrového                                              

a personálního útvaru ve Strojobalu 
  

e) návrhy na schválení cest do zahraničí   
f) harmonogram postupu zabezpečení výsledků červencového 

zasedání ÚV KSČ v okrese   
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 25. 7. 1973 1973 A 136 

1. Kontrolní zpráva o plnění usnesení výjezdního zasedání předsednictva                
OV KSČ v Severočeské armaturce ze dne 20. 9. 1972 

  

2. Zpráva o výsledku stranického vzdělávání za období 1972-1973 v okrese 
(dohoda o využití rekreačního střediska v Tisé pro okresní politickou školu, 
výsledek červencového zasedání ÚV KSČ aj. ) 

  

3. Zpráva o rozvoji socialistické soutěže a iniciativy pracujících v podnicích; 
podíl odborů na aktivitě a výsledku hnutí „Odborářská miliarda“ 

  

4. Stav a pohyb členské základny okresní organizace KSČ ve 2. čtvrtletí 1973   
5. Přehled o plnění rozpočtu za 1. pololetí 1973; stanovisko okresní revizní               

a kontrolní komise k hospodaření OV KSČ 
  

6. Zpráva o vyřizování stížností a dopisů pracujících okresu za 1. pololetí 1973   
7. Žádost o souhlas k zavedení racionalizace práce a mzdových soustav                       

v n. p. Inženýrské a průmyslové stavby a n. p. Severočeské plynárny                    
Ústí nad Labem 

  

8. Politicko-organizační opatření k zachování klidu a pořádku ve dnech                  
20. - 21. srpna 1973 

  

9. Kádrové a organizační záležitosti   
a) dodatečné schválení J. Jeřábka do funkce vedoucího provozovny 

Severografia Ústí nad Labem 
  

b) návrhy posluchačů do stranických kursů   
c) komplexní hodnocení M. Veselkové, referentky pro kádrovou                     

a personální práci n. p. Staviva Ústí nad Labem 
  

d) návrhy na schválení cest do zahraničí   
e) plán práce Okresní odborové rady Ústí nad Labem   
f) jmenování J. Pospíšila do funkce výrobního náměstka ředitele 

závodu Strojobal, závod Ústí 
  

g) jmenování  A. Rychtáře do funkce hlavního ekonoma 
Severočeských tukových závodů 

  

h) vrácení přihlášky kandidáta KSČ z ÚV KSČ – J. Borovička   
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10. Přihlášky kandidátů KSČ   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 8. 8. 1973 1973 A 137 

1. Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ – zpráva o současném stavu             
v oblasti disciplinární práce 

  

2. Zpráva o prověrce plnění Směrnice ÚV KSČ pro disciplinární činnost                   
a řešení členských otázek v základních organizacích 

  

3. Informace o stavu ve sjednocování maloobchodních cen v okrese                    
Ústí nad Labem 

  

4. Návrh organizačního opatření a ideově obsahového zaměření oslav                   
a výročí ve 2. pololetí 1973 

  

5. Zpráva o činnosti a výsledcích práce komise pro mládež OV KSČ   
6. Žádost n. p. Chemopharma o uplatnění racionalizace principů mzdové 

soustavy od 1. října 1973 
  

7. Zásady postavení, zaměření práce, organizačního uspořádání                                
a systemizace aparátu OV KSČ v Ústí nad Labem 

  

8. Informace o návštěvě delegace OV KSČ ve Vladimiru ve dnech                            
20. - 24. 6. 1973 

  

9. Zpráva o rozvoji socialistické soutěže a iniciativy pracujících v podnicích; 
podíl odborů na aktivitě a výsledku hnutí „Odborářská miliarda“ 

  

10. Kádrové a organizační záležitosti   
a) jmenování J. Helcla výrobně-technickým náměstkem ředitele 

závodu Sklo Union 
  

b) návrh posluchačů stranických kursů   
c) návrh do dvouměsíčního kursu v SSSR pro náčelníky okresních                               

a obvodních oddělení Veřejné bezpečnosti a jejich zástupce 
  

d) návrhy na schválení cest do zahraničí   
e) návrhy na udělení státních vyznamenání   
f) zajištění 10. plenárního zasedání ONV   
g) opatření a rámcový program k zajištění mezinárodního 

dorosteneckého turnaje v kopané v srpnu 
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 22. 8. 1973 1973 A 137 

1. Rozbor hospodářských výsledků za 1. pololetí v průmyslových podnicích    
ve smyslu plnění závěrů únorového a prosincového pléna ÚV KSČ 

  

2. Zpráva o plnění usnesení XIV. sjezdu KSČ a dubnového pléna ÚV KSČ                 
na úseku zemědělství a výživy 

  

3. Zpráva o plnění státního plánu v živočišné výrobě a ekonomice                             
za 1. pololetí 1973 

  

4. Zpráva o uskutečňování závěrů z říjnového pléna ÚV KSČ k ideologické 
práci; návrh usnesení a referátu na plénum OV KSČ dne 28. - 29. 8. 1973           
„K aktuálním otázkám socialistické výchovy mládeže a školské politiky                  
v okrese“; zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ za období od poslední 
konference do konce měsíce srpna 1973 

  

5. Zpráva o činnosti stranických skupin v základních organizacích KSČ,                         
ve společenských a státních orgánech okresu 
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6. Zajištění voleb úsekových důvěrníků a orgánů Revolučního odborového 
hnutí v letech 1973-1974 v okrese 

  

7. Zpráva OV KSČ o realizaci „Směrnice ÚV KSČ ke zkvalitňování členské 
základny“ a o realizaci závěrů okresní a krajské konference KSČ v této 
oblasti 

  

8. Zhodnocení schůzové činnosti za měsíc červenec 1973   
9. Politicko-organizační zajištění ideologické konference OV KSČ                                            

v Ústí nad Labem v roce 1973 
  

10. Kádrové a organizační záležitosti   
a) změna ve funkci ředitele krajské nemocnice   
b) změna ve funkci posudkového lékaře KÚNZ   
c) změna ve funkci výrobního náměstka Severočeské armaturky   
d) návrhy do funkcí instruktorů OV KSČ pro základní organizace KSČ                

na úseku zemědělství 
  

e) návrh na prodloužení stáže Oldřicha Kaisera na ideologickém 
oddělení OV KSČ   

  

f) návrh na vyslání pplk. Antonína Loma do vojenského kursu civilní 
obrany v SSSR  

  

g) návrh na vedoucího a členy lektorské skupiny boje proti 
soudobému antikomunismu 

  

h) udělení pamětní medaile – J. Koubek   
i) návrh na úpravu důchodu předválečnému a zasloužilému členu KSČ   
j) projednání návrhu na řešení vstupního areálu Palivového 

kombinátu Antonína Zápotockého, umístění busty a desky                       
A.  Zápotockého 

  

k) návrh na ustavení základní organizace KSČ při KV Svazarmu   
l) návrh na schválení cest do zahraničí   
m) příprava veřejných schůzí KSČ   
n) projednání pohovoru k výměně stranické legitimace                                    

ing. Fr. Pokorného 
  

11. Přihlášky za kandidáty a členy KSČ   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 5. 9. 1973 1973 A 137 

1. Kontrola plnění usnesení   
a) zpráva o zemědělské investiční výstavbě okresu k 30. 7. 1973   
b) návrh na jmenování ing. M. Pirkla ředitelem Společného 

družstevního podniku na výrobu vepřového masa ve Velkém 
Chvojně a zařazení této funkce do kádrového pořádku    

  

c) kontrolní zpráva o plnění usnesení ze společného zasedání                       
ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu dne 7. 2. 1973 

  

d) zpráva o plnění úkolů z výjezdního zasedání předsednictva OV KSČ 
v Severočeských tukových závodech dne 13. 10. 1971      

  

2. Politicko-organizační zabezpečení výročních členských schůzí, okresní 
konference a předsjezdové aktivity Českého svazu žen; návrh                                     
na předsedkyni a tajemnici OV Českého svazu žen M. Bašusovou                             
a B. Benešovou 
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3. Politicko-organizační zabezpečení výročních členských schůzí SSM,                          
III. okresní konference SSM a III. okresní konference pionýrských 
pracovníků      

  

4. Zpráva o kádrové přípravě okresní konference okresní odborové rady                      
v roce 1974   

  

5. Politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ v říjnu 
1973, výjezdního zasedání předsednictva OV KSČ v Tonasu Neštěmice; 
návrh delegací na oslavy Dne horníků     

  

6. Politicko-organizační zabezpečení veřejných schůzí KSČ a agitačních dnů                        
v říjnu a listopadu 1973   

  

7. Politicko-organizační zabezpečení oslav „VŘSR“ a Měsíce československo-
sovětského přátelství     

  

8. Kádrové otázky   
a) návrh na funkci ředitele České státní spořitelny v Ústí nad Labem – 

ing. J. Charvát 
  

b) návrhy do funkce instruktorů OV KSČ na zemědělském úseku   
c) návrhy posluchačů do stranických kursů   
d) návrh na vyslání do kursu civilní obrany do SSSR – mjr. J. Bareš   
e) návrhy na schválení cest do zahraničí   
f) dodatek k návrhu posluchačů 1. ročníku Večerní university 

marxismu-leninismu 
  

g) návrh na vyslání delegace OV KSČ do Karl-Marx-Stadtu v měsíci 
říjnu 1973 

  

h) návrh na zařazení posluchačů do druhého kola přijímacího řízení   
na Pedagogické fakultě 

  

9. Organizační otázky   
a) informace o účasti na členských schůzích v srpnu   
b) zhodnocení srpnového plenárního zasedání OV KSČ k socialistické 

výchově mládeže 
  

c) projednání informace o neplnění stranických povinností závodu 
Vodohospodářské stavby 06 

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 19. 9. 1973 1973 A 138 

1. Kontrola usnesení předsednictva od 23. 5. do 26. 6. 1973   
2. Hlavní zprávy   

a) zpráva o stavu a úrovni komunistické výchovy na školách                           
I. a II. cyklu v okrese 

  

b) zpráva o průběhu výstavby obchodního domu Labe a výsledku 
náboru pracovních sil   

  

c) zhodnocení schůzové činnosti za měsíc srpen   
d) politicko-organizační opatření k zajištění podzimních prací v okrese       

3. Kádrové otázky   
a) návrh na schválení předsedy Okresního soudu v Ústí nad Labem – 

JUDr. J. Vávra   
  

b) návrhy na uvolnění z vedoucích funkcí závodu Strojsmalt Telnice               
a Závodu průmyslové automatizace  
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c) návrhy na udělení vyznamenání a medailí     
d) návrhy posluchačů do stranických kursů   
e) návrhy na schválení cest do zahraničí       
f) návrhy na složení delegace Masného průmyslu do masokombinátu 

v Karl-Marx-Stadtu  
  

g) dislokace učitelů I. a II. cyklu v okrese       
h) návrh na schválení učitelů občanské výchovy škol I. a II. cyklu                             

v okrese    
  

i) návrh na schválení změn ve funkcích ředitelů ZDŠ     
4. Organizační záležitosti     

a) příprava plenárního zasedání ONV    
b) ustavení základní organizace KSČ při 24. ZDŠ       
c) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Řád práce“ kolektivu 

Teplárny Trmice   
  

d) návrh na disciplinární řízení – Fr. Pekař   
e) návrhy na vyloučení a zrušení členství v KSČ         
f) přihlášky za kandidáty a členy KSČ, dodatečná výměna členské 

legitimace 
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 10. 10. 1973 1973 A 138 

1. Účinnost politicko-organizátorské práce celozávodního výboru                                     
a základních organizací KSČ v závodě Tonaso Neštěmice v realizaci závěrů 
XIV. sjezdu, usnesení okresní a krajské organizace KSČ 

  

2. Plán práce Domu politické výchovy OV KSČ za období 1973-1974 a plnění 
plánu práce za období 1972-1973; návrh na složení lektorského sboru 

  

3. Zhodnocení družebních styků okresní organizace za rok 1973 a návrh 
plánu okresní organizace na rok 1974 

  

4. Kádrové otázky   
a) odvolání nprap. Vl. Potměšila z funkce politicko-výchovného 

pracovníka Obvodního oddělení Veřejné bezpečnosti                                       
v Ústí nad Labem 

  

b) návrhy na schválení posluchačů vysoké školy politické   
c) propůjčení vyznamenání a udělení medailí   
d) návrh do funkce poslance ONV – E. Humlová a A. Provazníková   
e) návrh do širšího výběru do ÚV Českého svazu žen    
f) návrhy na schválení cest do zahraničí 
 

  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 23. 10. 1973 1973 A 138 
1. Kontrola plnění usnesení   

a) kontrola usnesení předsednictva OV KSČ od 4. 10. 1972                               
do 8. 8. 1973 

  

b) jmenování ing. Pirkla ředitelem Společného družstevního podniku 
na výrobu vepřového masa ve Velkém Chvojně 

  

c) současné postavení žen v okrese a zvyšování jejich podílu na 
správě a řízení okresu     

  

2. Zpráva o současném stavu kádrových rezerv OV KSČ, mimostranických   
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orgánů a organizací; zabezpečení hodnocení nomenklaturních pracovníků 
v roce 1974; zpráva o postupu zpracování osobních karet funkcionářů                 
v nomenklatuře OV KSČ     

3. Stav a pohyb členské základny okresní organizace KSČ k 30. 9. 1973   
4. Zpráva o řešení problematiky alkoholismu a jiných toxikománií v okrese 

Ústí nad Labem     
  

5. Příprava plenárního zasedání OV KSČ   
a) rozbor činnosti ONV v zabezpečování plnění volebních programů 

Národní fronty a národních výborů 
  

b) zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ za září až říjen 1973   
c) zabezpečení slavnostního zasedání OV KSČ k 56. výročí „VŘSR“   

6. Politicko-organizační zajištění výročních členských schůzí a konferencí 
dílenských a základních organizací ROH, výroční konference okresních 
výborů odborových svazů a okresní všeodborové konference 

  

7. Vyhodnocení průběhu a výsledků společných zasedání výborů základních 
organizací KSČ, celozávodního výboru KSČ, závodních výborů ROH, 
základních organizací SSM, odboček Vědecko-technické společnosti                                 
a hospodářského vedení na úseku potravin 

  

8. Zpráva o schůzové činnosti za září a za období 3. čtvrtletí v základních 
organizacích KSČ okresu 

  

9. Kádrové otázky   
a) uvolnění Fr. Macečka z funkce instruktora OV KSČ pro stranickou 

práci na úseku průmyslu a jmenování vedoucím kádrového                     
a personálního útvaru Okresní zemědělské správy 

  

b) uvolnění E. Beluše z ideologického oddělení okresního výboru   
c) uvolnění J. Křivohlavého z funkce vedoucího pobočky ČEDOK Ústí 

nad Labem     
  

d) změna ve funkci vedoucí kádrového útvaru Krajské finanční správy   
e) změna ve funkcích dvou instruktorů OV KSČ     
f) návrh posluchačů do stranických kursů   
g) návrh za kandidáta členství v ÚV Svazarmu   
h) návrhy na schválení cest do zahraničí   

10. Organizační otázky   
a) návrh na úpravu důchodu – A. Martínek   
b) návrhy na zrušení členství v KSČ, vyloučení a ponechání   
c) přihlášky do KSČ a pro kandidáty KSČ   

 
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ – výjezdní zasedání na Státní statek 
Předlice 14. 11. 1973 

1973 A 139  

1. Účinnost politicko-organizátorské práce celozávodního výboru a základní 
organizace KSČ na Státním statku Předlice v realizaci závěrů XIV. sjezdu 
KSČ a usnesení okresní a krajské konference 

  

2. Zpráva o plnění státního plánu v rostlinné a živočišné výrobě a ekonomice 
za 3. čtvrtletí 1973, včetně přezimování hospodářských zvířat 

  

3. Kádrové otázky   
a) uvolnění Ol. Kaisera ze stáže na OV KSČ a z funkce ředitele 13. ZDŠ   
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a návrh do funkce okresního školního inspektora od 1. 12. 1973 
b) návrhy na propůjčení vyznamenání   
c) návrhy na složení OV Českého svazu žen a okresní revizní                                

a kontrolní komise Českého svazu žen 
  

d) návrhy posluchačů stranických kursů   
e) návrh na schválení cesty do zahraničí   
f) doplňující zdůvodnění k návrhu na učitele občanské nauky                      

na školách I. a II. cyklu v okrese 
  

g) politicko-organizační zabezpečení k rozpracování dokumentů 
přijatých předsednictvem a sekretariátem ÚV k nové struktuře 
jednotek Lidových milicí 

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 28. 11. 1973 1973 A 139 

1. Kontrola plnění usnesení   
a) kontrola usnesení předsednictva OV KSČ   
b) kádrový návrh na předsedy závodního výboru ROH ve svazech 

hornictví a textil 
  

c) zpráva o průběhu výročních členských schůzí ROH, voleb 
úsekových důvěrníků, odborových úseků a závodních výborů ROH    

  

d) průběžná zpráva o zabezpečení realizace „Dokumentu dlouhodobé 
koncepce rozvoje krajského města Ústí nad Labem do roku 1990“  

  

2. Hodnocení hospodářských výsledků v průmyslových podnicích a závodech 
okresu za 3. čtvrtletí 1973     

  

3. Zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ   
4. Zpráva o schůzové činnosti základních organizací KSČ okresu za říjen        
5. Kádrové otázky        

a) změna ve funkci lektora dějin KSČ a KSSS v Domě politické výchovy 
OV KSČ   

  

b) návrh na stáž na oddělení průmyslu OV KSČ   
c) návrh na uvolnění J. Vondřejky z funkce předsedy OV SSM   
d) návrhy posluchačů stranických kursů   
e) návrh na vyřazení posluchačů ze studia Večerní university 

marxismu-leninismu a návrh na dodatečné zařazení do 1. ročníku   
  

f) návrhy na propůjčení vyznamenání a medailí      
g) návrh na uvolnění V. Proškové z funkce instruktorky OV KSČ pro 

základní organizace KSČ   
  

h) návrhy na výjezd do zahraničí   
6. Organizační záležitosti   

a) návrhy na ustavení základní organizace KSČ v Krajské politické 
škole a Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody 

  

b) zabezpečení 12. a 13. plenárního zasedání ONV     
c) přihlášky za kandidáty a členy KSČ       

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 12. 12. 1973 1973 A 139 

1. Zpráva o zahájení a o průběhu stranického vzdělávání v období 1973-1974   
2. Příprava plenárního zasedání OV KSČ   
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a) vystoupení vedoucích pracovních skupin   
b) rozpracování závěrů listopadového pléna ÚV a prosincového pléna 

KV KSČ v podmínkách stranické organizace  
  

c) návrh usnesení pléna OV KSČ   
3. Návrh plánu práce OV KSČ, pléna a předsednictva na rok 1974       
4. Zabezpečení členských schůzí základních organizací KSČ v lednu a únoru 

1974     
  

5. Zhodnocení schůzové činnosti za měsíc listopad 1973   
6. Kádrové záležitosti   

a) změna ve funkci vedoucího kádrového a personálního odboru 
Zemědělského nákupního a zásobovacího podniku 

  

b) změny ve funkcích instruktorů OV KSČ pro základní organizace KSČ 
na ideologickém úseku 

  

c) návrh na schválení do funkce ředitele obchodního domu Labe –         
M. Klíma 

  

d) návrhy posluchačů do stranických kursů   
e) návrhy na schválení cest do zahraničí   
f) schválení gymnazistů pro studium na vysokých školách uměleckého 

zaměření 
  

7. Organizační záležitosti       
a) příprava Závodu míru 1974 v okrese       
b) zabezpečení odhalení busty A. Zápotockého ve vstupním areálu 

Palivového kombinátu Antonína Zápotockého  
  

c) přihlášky za kandidáty a členy KSČ   
     
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 28. 12. 1973 1973 A 140 

1. Kontrola usnesení pléna a předsednictva OV KSČ od 13. 12. 1972 do 28. 
11. 1973 

  

2. Kontrolní zpráva o plnění usnesení výjezdního zasedání předsednictva KV 
KSČ  

  

3. Žádost o udělení souhlasu k uplatnění racionalizace principů mzdové 
soustavy v Tonasu 

  

4. Žádost o udělení souhlasu k uplatnění racionalizace principů mzdové 
soustavy v závodu Stavební izolace Ústí nad Labem 

  

5. Kádrové záležitosti   
a) návrh na jmenování JUDr. A. Štěpána do funkce náměstka 

okresního prokurátora 
  

b) změna ve funkci náměstka ředitele Okresní zemědělské správy                
k 1. 1. 1974   

  

c) návrh na vyslání MUDr. Vladimíra Verhuna do Tunisu jako experta                           
v rámci zdravotnické pomoci vysláním hygieniků a epidemiologů 
rozvojovým zemím     

  

d) uvolnění a schválení instruktorů OV KSČ pro základní organizace 
KSČ  

  

e) návrh na udělení pamětní medaile k 50. výročí založení KSČ         
f) návrh složení OV KSČ a předsednictva OV Českého červeného kříže,   
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program okresní konference, návrh předsedy a tajemníka OV 
Českého červeného kříže   

6. Organizační otázky       
a) návrh na sloučení základní organizace KSČ Chlumec se základní 

organizací KSČ Státní statek Předlice    
  

b) návrh na cestu do NDR – Zd. Daňková       
c) přihlášky za kandidáty a členy KSČ   

     
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 9. 1. 1974 1974 A 140 

1. Zpráva o činnosti jednotek Lidových milicí v okrese za rok 1973 a návrh 
nové organizace jednotek Lidových milicí 

  

2. Návrh pracovních plánů na rok 1974 okresní revizní a kontrolní komise, 
městského výboru KSČ, ONV, OV Národní fronty, okresní odborové rady              
a OV SSM 

  

3. Kádrové otázky   
a) návrh na odvolání Aloise Haška z funkce a návrh ustanovit                             

J. Someše do této funkce 
  

b) změny v řídících funkcích n. p. Vodohospodářské stavby   
c) návrh na udělení pamětní medaile k „Únoru“     
d) návrh na schválení cest do zahraničí       
e) udělení státního vyznamenání „Za vynikající práci“ M. Leflerovi, 

tajemníku OV Československého svazu tělesné výchovy   
  

f) kádrové návrhy do funkcí uvolněných předsedů a tajemníků 
závodních výborů ROH     

  

g) návrh na uvolněné místo vedoucí závodního klubu ROH Metaz 
Trmice   

  

4. Informace     
a) průběh voleb úsekových důvěrníků     
b) zahájení nového roku 1974 na závodech okresu       
c) výsledky členských schůzí v měsíci prosinci       
d) hospodářské výsledky průmyslových a zemědělských závodů za rok 

1973 
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 23. 1. 1974 1974 A 140 

1. Plnění „Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti“ v roce 1973 v 
okrese a další úkoly vyplývající z okresní konference KSČ 

  

2. Zhodnocení výsledků práce okresních novin Sever; tematický plán na rok 
1974 

  

3. Úkoly státního plánu zemědělské výroby v roce 1974 a jejich zabezpečení 
zemědělskými podniky 

  

4. Příprava okresní konference pionýrských pracovníků   
5. Kontrolní zprávy   

a) přezimování hospodářských zvířat   
b) závěrečná zpráva o výsledcích voleb funkcionářů ROH na úrovni 

odborového úseku 
  

c) politicko-organizační zabezpečení průběhu oslav 56. výročí   
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Sovětské armády a námořních sil, 26. výročí „Února“ a vzniku 
Lidových milicí   

6. Informativní zprávy   
a) hlavní zaměření oslav 25. výročí Pionýrské organizace v okrese   
b) plány práce OV Svazu československo-sovětského přátelství                         

a přepracovaný plán SSM     
  

c) zhodnocení schůzové činnosti a průběhu kontrolních schůzí                                        
v základních organizacích KSČ okresu za měsíc prosinec 1973 

  

7. Kádrové otázky       
a) přijetí St. Bernáška a J. Běleckého do Domu politické výchovy    
b) uvolnění P. Příhody z funkce politického pracovníka OV KSČ a návrh 

ustanovení do funkce předsedy OV SSM 
  

c) schválení J. Šmejcové do funkce politické pracovnice OV KSČ       
d) schválení Dlabalové do funkce vedoucí pro kádrovou a personální 

práci v Závodech průmyslové automatizace  
  

e) uvolnění vedoucího pro kádrovou a personální práci v Okresním 
podniku místního průmyslu – M. Fatka 

  

f) návrh na ustavení pprap. J. Noska jako zástupce náčelníka pro 
politicko-výchovnou práci okresního oddělení Veřejné bezpečnosti 
od 1. 2. 1974 

  

g) návrhy na vyznamenání       
h) návrhy posluchačů stranických kursů pro předsedy základních 

organizací KSČ v Krajské politické škole  
  

i) návrh na vyslání mjr. Z. Salače do dvouměsíčního kursu civilní 
obrany vojenského směru do SSSR  

  

j) návrh posluchačů pro studium na vysoké škole uměleckého 
zaměření   

  

k) návrh na schválení cesty do zahraničí     
8. Organizační záležitosti       

a) příprava plenárního zasedání OV KSČ k masově politické práci                  
v okrese  

  

b) návrh do funkce předsedy základní organizace KSČ v Inženýrsko-
průmyslových stavbách Ústí nad Labem    

  

c) návrh na ustavení základní organizace KSČ koordinační správy       
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 6. 2. 1974 1974 A 141 

1. Stav a výsledky práce MěNV v Ústí n. L., úroveň politické práce, řízení 
práce aktivu, kádrová práce MěNV 

  

2. Kontrolní zpráva o výsledcích a zabezpečení branné výchovy obyvatelstva 
v okrese 

  

3. Žádost o udělení souhlasu k uplatnění racionalizace principů mzdové 
soustavy v n. p. Tesla Holešovice, závod 02 Ústí nad Labem 

  

4. Návrh na zavedení ověřování „soustavy odměňování za práci“ v JZD „Třetí 
pětiletka Dubice“ 

  

5. Politicko-organizační zabezpečení oslav 25. výročí socialistického 
zemědělství v okrese Ústí nad Labem 
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6. Zpráva o přípravě výročních konferencí okresních výborů odborových 
svazů v okrese Ústí nad Labem 

  

7. Příprava okresní konference SSM v Ústí nad Labem   
8. Rozbor hospodaření okresní organizace KSČ za rok 1973 a stanovisko 

okresní revizní a kontrolní komise k hospodaření OV KSČ 
  

9. Politicko-organizační zabezpečení oslav Mezinárodního dne žen                                     
v roce 1974; přijetí delegací 

  

10. Kádrové otázky   
a) komplexní hodnocení pracovníků OV KSČ, úsek vedoucího 

tajemníka OV KSČ 
  

b) návrhy na kádrové změny v n. p. ČSAD podnikové ředitelství                  
Ústí nad Labem 

  

c) změna ve funkci ředitele závodu Potraviny Ústí   
d) změna ve funkci vedoucího závodu Prefa Krásné Březno   
e) návrh na udělení krajské ceny za tvůrčí práci v odvětví zdravotnictví 

za rok 1973 – MUDr. Zd. Faflová 
  

f) změna ve funkci ředitele Zemědělských staveb   
g) návrh na předsedu OV Českého svazu invalidů   
h) návrh do funkce uvolněného tajemníka MNV Povrly – J. Culek   
i) návrh na schválení výjezdu do zahraničí a návrh vyslání do kursu                         

v SSSR   
  

j) návrh na schválení externího studia vědecké aspirantury                          
ing. K. Růžičky     

  

k) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ o schválení 
funkce tajemníka závodního výboru ROH v Severočeských tukových 
závodech   

  

l) návrh na propůjčení medaile „Za službu vlasti“ B. Svobodové       
11. Organizační záležitosti   

a) návrh plánů práce komisí OV KSČ na rok 1974     
b) návrh na zřízení Kabinetu politické výchovy při celozávodním 

výboru KSČ n. p. Palivového kombinátu Antonína Zápotockého                    
a Spolku pro chemickou a hutní výrobu; návrhy do funkcí 
vedoucích     

  

c) přihlášky kandidátů a členů KSČ   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 20. 2. 1974 1974 A 141 

1. Výsledky hospodaření průmyslových a zemědělských podniků okresu            
za rok 1973; rozpis úkolů státního plánu včetně investiční výstavby                   
na rok 1974 

  

2. Rozbor členské základny za rok 1973 a plán jejího dalšího formování v roce 
1974 

  

3. Žádost o udělení souhlasu k uplatnění racionalizace principů mzdové 
soustavy v závodu Sfinx v Ústí nad Labem 

  

4. Zabezpečení nástupu organizací Národní fronty a národních výborů                  
k plnění úkolů volebních programů 

  

5. Informace o průběhu kontrolních členských schůzí základních organizací   
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KSČ 
6. Informace z KV KSČ, projednání zásad o družebních stycích; směrnice                         

o disciplinární práci 
  

7. Kádrové otázky   
a) návrhy na komplexní hodnocení pracovníků OV KSČ z úseku 

zemědělského, politicko-organizačního a ideologického 
  

b) uvolnění Vl. Tomana z funkce vedoucího kádrového a personálního 
oddělení Inženýrsko-průmyslových staveb a přeřazení do stejné 
funkce v Okresním stavebním podniku 

  

c) návrhy na udělení medailí a státních vyznamenání   
d) propůjčení vyznamenání příslušníkům Lidových milicí   
e) návrh na udělení Čestného uznání vlády ČSSR a Ústřední rady 

odborů k 25. výročí „Vítězného února“ podniku Závody průmyslové 
automatizace 

  

f) návrhy posluchačů stranických kursů   
g) návrhy na schválení cest do zahraničí     
h) návrh na delegaci žen okresu Ústí nad Labem k setkání s předsedou 

severočeského KNV a dalšími představiteli kraje u příležitosti 
Mezinárodního dne žen     

  

i) návrh do funkce předsedy základní organizace KSČ při Okresní 
zemědělské správě a předsedy základní organizace KSČ Mirkov     

  

8. Organizační záležitosti     
a) návrh plánu práce politicko-organizačního oddělení OV KSČ                      

na 1. pololetí 1974    
  

b) návrhy na vyloučení z KSČ         
c) přihlášky za kandidáty a členy KSČ  

    
  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 6. 3. 1974 1974 A 142 
1. Zpráva o zabezpečení úkolů investiční a bytové výstavby včetně úkolů 

vodohospodářských investic na rok 1974 a o bilanci pitné vody pro město 
Ústí nad Labem a okres do roku 1985 

  

2. Příprava plenárního zasedání OV KSČ   
a) stav a výsledky masově politické práce vyplývající z usnesení                        

XIV. sjezdu KSČ, rozpracování úkolů do roku 1975 
  

b) zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ za období od listopadu 
1973 do února 1974 

  

c) hodnocení kontrolních členských schůzí základních organizací KSČ 
konaných v lednu a únoru 1974 v okrese 

  

d) opatření k zajištění jarních prací v okrese     
3. Kádrové otázky       

a) komplexní hodnocení pracovníků aparátu OV KSČ z úseku průmyslu       
b) návrh ustanovit V. Frolicha do funkce předsedy okresní odborové 

rady a jeho komplexní hodnocení  
  

c) návrh do funkce tajemníka Okresní odborové rady Ústí nad Labem       
d) návrh na udělení státního vyznamenání – Šorčík     
e) návrh na jmenování B. Nováka do funkce instruktora základní   
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organizace KSČ Krajského kulturního střediska 
f) návrh posluchačů do stranických kursů   
g) návrhy na schválení cest do zahraničí   

4. Organizační otázky       
a) návrh na ustavení základní organizace KSČ na Montážním závodě 

spojů v Ústí nad Labem  
  

b) zabezpečení 14. plenárního zasedání ONV       
c) návrhy na zrušení a vyloučení z řad členů KSČ       
d) přihlášky za kandidáty a členy KSČ   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 20. 3. 1974 1974 A 142 

1. Stav a účinnost opatření vyplývajících z pléna ÚV KSČ a OV KSČ                                    
k učňovským školám a odborným učilištím 

  

2. Žádost o udělení souhlasu k uplatnění racionalizace principů mzdové 
soustavy v Rozvodném závodu Ústí nad Labem 

  

3. Žádost Státního statku Malečov o souhlas k zavedení racionalizace 
principů mzdové soustavy od 1. 5. 1974 

  

4. Zabezpečení ideologické konference k 25. výročí  IX. sjezdu KSČ a založení 
Rady vzájemné hospodářské pomoci konané 9. 4. 1974 

  

5. Politicko-organizační zabezpečení slavnostního večera u příležitosti                         
104. výročí narození V. I. Lenina 

  

6. Politicko-organizační zabezpečení májových oslav   
7. Politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ k rozvoji 

služeb a obchodu 
  

8. Politicko-organizační zabezpečení okresní konference Svazu 
československo-sovětského přátelství v Ústí nad Labem 

  

9. Průběh a výsledky komplexního hodnocení nomenklaturních kádrů OV KSČ   
10. Kádrové záležitosti   

a) změna ve funkci vedoucího kádrového a personálního útvaru 
Inženýrské organizace pro investiční výstavbu 

  

b) návrhy do funkcí instruktorů OV KSČ pro práci v základních 
organizacích KSČ   

  

c) návrh na hodnocení předsedy výrobního družstva Lípa za období 
1972-1974 

  

d) změna ve funkci předsedy celozávodního výboru KSČ při Státním 
statku Libouchec 

  

e) návrh do funkce předsedy Okresní mírové rady   
f) změna ve funkci vedoucího lektorské skupiny metodiky stranického 

vzdělávání 
  

g) jmenování Fr. Steklého ředitelem ZDŠ v Tisé   
h) návrh na schválení posluchačů studia na vysokých školách 

pedagogického zaměření 
  

i) uvolnění J. Chaloupky z funkce vedoucího kádrového                                            
a personálního oddělení Okresní vodohospodářské správy  

  

j) návrhy posluchačů do stranických kursů       
k) návrh na uvolnění a přeřazení mjr. Vl. Vojáčka   
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l) návrh na schválení npor. Fr. Šťastného do funkce náčelníka 
Okresního oddělení Veřejné bezpečnosti   

  

m) návrh na schválení cest do zahraničí       
n) návrhy na vyznamenání a medaile       
o) návrh na udělení ceny ve zdravotnictví „Krajská cena za rok 1973“ – 

MUDr. Ota Dub   
  

p) návrh na zařazení kádrových rezerv pro pomoc rozvojovým zemím       
q) návrh na schválení obhajoby kandidátské disertační práce                             

ing. M. Tůmy a Ant. Kužely   
  

11. Organizační záležitosti    
a) návrh na zrušení členství v KSČ         
b) přihlášky do KSČ     

     
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 3. 4. 1974 1974 A 143 

1. Informační zpráva o stavu zahájení výstavby panelárny Přestanov   
2. Plnění usnesení XIV. sjezdu KSČ ke zdravotnictví, výsledky politické                        

a kádrové práce v této oblasti 
  

3. Postup prací na výstavě „30 let budování socialismu v okrese                              
Ústí nad Labem“ 

  

4. Návrh na budování sítě kulturních zařízení v okrese   
5. Rozbor kvalifikační struktury nomenklaturních kádrů OV KSČ   
6. Kádrové otázky   

a) návrh na komplexní hodnocení nomenklaturních pracovníků                  
OV KSČ za období 1972-1974 

  

b) změna ve funkci vedoucího oddělení pro kádrovou a personální 
práci v Zemědělských stavbách 

  

c) změna ve funkci předsedy MěNV Chabařovice   
d) návrhy na vyznamenání     
e) návrhy posluchačů do stranických kursů       
f) návrhy na schválení cest do zahraničí     
g) návrh na schválení obhajoby kandidátské disertační práce                     

mjr. K. Čmejly     
  

7. Organizační otázky       
a) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ k ideologické 

konferenci   
  

b) přihlášky za kandidáty a členy KSČ         
c) návrh na potvrzení rozhodnutí členské schůze základní organizace 

KSČ na Pedagogické fakultě o vyloučení Petra Doležala   
  

d) průběh a výsledky všeodborové konference ROH     
e) průběh členských schůzí za měsíc březen 1974     

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 17. 4. 1974 1974 A 143 

1. Výsledky racionalizace mzdových soustav na podnicích a závodech okresu   
2. Zpráva o plnění úkolů a usnesení předsednictva OV KSČ z výjezdního 

zasedání dne 14. 11. 1973 
  

3. Kontrolní zpráva o realizaci dokumentu pléna ÚV KSČ z 15. 12. 1973   
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„Zásady a postavení, zaměření práce, organizačního uspořádání                          
a systemizace aparátu stranických orgánů“ v podmínkách OV KSČ                      
Ústí nad Labem 

4. Stav a pohyb členské základny okresní organizace za 1. čtvrtletí 1974   
5. Informace o zabezpečení májových oslav v okrese   
6. Výsledky výročních členských schůzí – volby závodních výborů ROH   
7. Zpráva o schůzové činnosti základních organizací KSČ za 1. čtvrtletí                

v okrese 
  

8. Zpráva pro plenární zasedání OV KSČ dne 23. 4. 1974   
9. Kádrové otázky   

a) návrh na komplexní hodnocení nomenklaturních pracovníků                   
OV KSČ, úsek zemědělství 

  

b) návrh na změnu v ideologické komisi   
c) návrh na instruktory OV KSČ pro práci v základních organizacích   
d) návrh na udělení čestného titulu „Zasloužilý lékař“                             

MUDr. R. Kopáčkovi 
  

e) návrh do kursu při vysoké škole politické – J. Hachran   
f) návrh na doporučení ke studiu na vysokých školách    
g) návrh na schválení uchazečů pro studium na vysokých školách                         

v zahraničí z řad absolventů 3. ročníku gymnasia     
  

h) návrh na vyřazení posluchačů ze studia Večerní university 
marxismu-leninismu a nástavbového kursu boje proti současnému 
antikomunismu   

  

i) návrh na složení komisí pro závěrečné zkoušky 3. ročníku Večerní 
university marxismu-leninismu 1973-1974  

  

j) návrh na schválení obhajoby kandidátské disertační práce                      
ing. M. Matuchové   

  

k) návrh na schválení cest do zahraničí       
10. Organizační otázky     

a) návrh na schválení vybraných 16 základních organizací KSČ                      
pro archivaci stranických materiálů   

  

b) návrh na udělení souhlasu k pojmenování jeslí na Severní terase 
„Jesle 9. května“     

  

c) návrh na ustavení základní organizace KSČ na Oblastní domovní 
správě v Chabařovicích   

  

d) návrh na vyloučení z KSČ, zrušení členství a udělení stranického 
trestu     

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 2. 5. 1974 1974 A 143 

1. Kontrola usnesení pléna a předsednictva OV KSČ od 12. 12. 1973                                           
do 20. 3. 1974 

  

2. Informace o hodnocení 1. máje v okrese a o politické situaci v klubech SSM   
3. Kontrolní zpráva o současném stavu naplňování usnesení okresní 

konference v oblasti vnitrostranického života a zabezpečování členské 
základny 

  

4. Zpráva OV Československého svazu tělesné výchovy o činnosti okresní   
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organizace po IV. sjezdu Československého svazu tělesné výchovy; stav 
přípravy Závodu míru v okrese 

5. Zabezpečení hodnocení poslanců národních výborů   
6. Žádost o souhlas k uplatnění racionalizace principů mzdové soustavy                

v Teplárně Trmice 
  

7. Kádrové otázky   
a) komplexní hodnocení nomenklaturních pracovníků OV KSČ z úseku 

průmyslu a zemědělství 
  

b) návrh na přijetí Pejši na stáž do ideologického oddělení OV KSČ     
c) návrh na přijetí J. Běleckého do funkce lektora politické ekonomie 

Domu politické výchovy OV KSČ   
  

d) návrh na přijetí nových příslušníků Lidových milicí   
e) návrhy do funkcí poslanců ONV   
f) návrh do kursu na Vysoké škole politické v Praze     
g) návrh na udělení státního vyznamenání „Řád Rudé hvězdy“                         

R. Strejcovi     
  

h) návrhy na schválení cest do zahraničí   
i) návrh na schválení obhajoby kandidátské práce ing. J. Dykasty         

8. Organizační otázky       
a) návrh plánu kursů a témat pro okresní politickou školu   
b) zabezpečení plenárního zasedání ONV v červnu     
c) přihlášky do KSČ  

 
  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 15. 5. 1974 1974 A 144  
1. Výsledky hospodaření průmyslových a zemědělských závodů v okrese                    

za 1. pololetí 1974; zabezpečení úkolů státního plánu rozvoje národního 
hospodářství v plánech socialistických organizací po linii stranických 
orgánů a organizací v okrese 

  

2. Politicko-ideové zaměření oslav 30. výročí osvobození   
3. Zajištění plenárního zasedání OV KSČ v červnu „Vědecko-technický rozvoj               

a úkoly technické inteligence“, uplatňování závěrů listopadového pléna                            
ÚV KSČ 

  

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

OV KSČ za období 1972-1974 
  

b) uvolnění ing. M. Riegla z funkce ředitele Okresní vodohospodářské 
správy  

  

c) návrh na změny v komisi pro stranickou práci na úseku zemědělství 
OV KSČ   

  

d) návrh na změny v instruktorském sboru OV KSČ na úseku 
zemědělství 

  

e) návrh posluchačů do tříleté akademie při ministerstvu zahraničních 
věcí v SSSR 

  

f) návrh na povolení obhajoby kandidátské disertační práce –                  
ing. Vl. Domes 

  

g) návrhy na schválení cest do zahraničí   
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h) vyslání delegace OV KSČ na městský výbor komunistické strany          
Karl-Marx-Stadtu   

  

5. Organizační otázky       
a) ustavení základní organizace KSČ v Melioračním družstvu     
b) návrh na úpravu důchodu předválečným a zasloužilým členům KSČ       
c) návrh na vyloučení a zrušení členství v KSČ         
d) přihlášky za kandidáty a členy KSČ     

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 29. 5. 1974 1974 A 144 

1. Výsledky plnění usnesení ÚV KSČ, KV a OV KSČ k výchově mladé generace 
– práce s mládeží, péče stranických a odborových organizací o mladé lidi, 
organizaci SSM, péče o neorganizovanou mládež 

  

2. Politicko-výchovná a kádrová práce v aparátech národních výborů, ONV                           
a MěNV Ústí nad Labem 

  

3. Zajištění plenárního zasedání OV KSČ; hodnocení komunistů, výsledky 
jejich práce v oblasti ROH 

  

4. Zpráva o průběhu zásobování chlebem 8. 5. v okrese   
5. Prověrky plnění usnesení předsednictva ÚV KSČ z 6. 11. 1970 ke kádrové               

a personální práci 
  

6. Hodnocení májových oslav v okrese Ústí nad Labem   
7. Kádrové otázky   

a) komplexní hodnocení nomenklaturních pracovníků OV KSČ                             
za období 1972-1974 

  

b) změna ve funkci pracovníka okresního výboru v oddělení průmyslu   
c) schválení do funkce vedoucí kádrové a personální práce SHR Ústí 

nad Labem – L. Rösslová 
  

d) návrhy do stranických kursů   
e) vyjádření k uchazečům ze zaměstnání ke studiu na vysokých 

školách směru pedagogického a filosofického 
  

f) návrhy na schválení cest do zahraničí     
8. Organizační otázky       

a) politicko-organizační zabezpečení slavnostního vyřazení absolventů 
3. ročníku Večerní university marxismu-leninismu   

  

b) návrh na složení komise pro závěrečné zkoušky 3. ročníku Večerní 
university marxismu-leninismu – změna     

  

c) zajištění celookresní instruktáže stranicko-veřejných schůzí při               
30. výročí Slovenského národního povstání  

  

d) návrh na složení komise pro tvorbu regionálních dějin na základě 
pamětí zasloužilých členů KSČ dle usnesení KV KSČ       

  

e) přihlášky za kandidáty a členy KSČ   
f) návrh na kandidáty pro volby soudců z lidu pro volební období 

1974-1978  
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 12. 6. 1974 1974 A 145 

1. Zpráva o výsledcích práce učitelů občanské nauky na školách I. a II. cyklu              
v okrese za školní rok 1973/1974; zpráva o přijímacím řízení na školy                    
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II. cyklu v roce 1974; dislokace učitelů škol I. cyklu v okrese pro školní rok 
1974/1975 

2. Návrh plánu práce pléna a předsednictva OV KSČ na 2. pololetí 1974   
3. Žádost o zavedení a uplatnění nové soustavy racionalizace principů 

mzdové soustavy v závodě Benar Velké Březno 
  

4. Žádost o zavedení a uplatnění nové soustavy racionalizace principů 
mzdové soustavy v Zemědělském nákupním a zásobovacím závodu                    
ve 4. čtvrtletí 1974 

  

5. Žádost o souhlas k zavedení racionalizace principů mzdové soustavy               
v závodě Povodí Vltavy – Dolní Labe 

  

6. Dílčí zpráva k průběhu komplexního hodnocení nomenklaturních kádrů             
za období 1972-1974 

  

7. Kontrolní zpráva o plnění usnesení ze společného zasedání předsednictva 
OV KSČ n. p. Tonaso dne 10. 10.  

  

8. Zpráva o návštěvě delegace v Karl-Marx-Stadtu   
9. Kádrové otázky   

a) hodnocení nomenklaturních pracovníků OV KSČ     
b) návrh na uvolnění z aparátu OV KSČ – E. Micková   
c) změna ve funkci vedoucího kádrového a personálního oddělení              

n. p. Mototechna Ústí nad Labem 
  

d) návrh na schválení ing. J. Rückla do funkce ředitele Okresní 
vodohospodářské správy od 1. 5. 1974 

  

e) návrh posluchačů do stranických kursů   
f) návrh na udělení vyznamenání   
g) návrhy na schválení cest do zahraničí   

10. Organizační otázky   
a) návrh na úpravu platů pracovníkům OV KSČ     
b) návrh na zrušení členství v KSČ     
c) přihlášky za kandidáty a členy KSČ     

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 26. 6. 1974 1974 A 145 

1. Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ za období od 28. 12. 1973                      
do 20. 2. 1974 

  

2. Návrh politicko-organizačního zajištění výsledků květnového zasedání ÚV 
KSČ a červnového pléna KV KSČ k vědecko-technickému rozvoji v okrese 

  

3. Kontrolní zpráva o plnění plánu ekonomické propagandy a agitace   
4. Zpráva o zabezpečení žňových prací zemědělských podniků a služeb                     

v okrese Ústí nad Labem 
  

5. Zpráva o zabezpečení úkolů na úseku obvodního oddělení Veřejné 
bezpečnosti – kádrová a politicko-výchovná práce 

  

6. Kontrolní zpráva k zabezpečení nové organizace jednotek Lidových milicí         
v okrese a plnění úkolů v politické a bojové přípravě za 1. pololetí 

  

7. Žádost o souhlas k zavedení racionalizace principů mzdové soustavy            
v závodě Stavební stroje Ústí nad Labem 

  

8. Kontrolní zpráva o plnění usnesení únorového zasedání ÚV KSČ z roku 
1972 k úkolům ROH a k práci komunistů v odborech 

  



[132] 

 

9. Zpráva o výsledku květnových členských schůzí základních organizací KSČ               
v okrese 

  

10. Kádrové otázky   
a) hodnocení nomenklaturních pracovníků OV KSČ     
b) návrh na přijetí nových příslušníků Lidových milicí   
c) návrh na schválení O. Netolického na místo politického pracovníka         

OV KSČ v oddělení průmyslu 
  

d) zařazení pracovníků OV KSČ do politického oddělení   
e) návrh na schválení ředitele Okresní správy spojů   
f) schválení do funkce vedoucího kádrového a personálního útvaru 

Ústředního podniku zemědělské techniky Chabařovice – 
Grábnerová 

  

g) návrh na okresního školního inspektora – Bělík   
h) návrh posluchačů do stranických kursů   
i) návrh na vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu“ – Fr. Martínek    
j) návrh na uvolnění J. Földešové z funkce vedoucí odboru kultury 

ONV Ústí nad Labem 
  

k) návrhy na schválení cest do zahraničí   
11. Organizační otázky   

a) návrh skupin pro hodnocení poslanců v okrese   
b) žádost o udělení souhlasu k přejmenování Severočeské armaturky 

na „Severočeská armaturka kapitána Jaroše, národní podnik“  
  

c) návrh plánu práce pléna a předsednictva okresní odborové rady      
d) politicko-organizační zabezpečení školení mistrů výrobních závodů     

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 10. 7. 1974 1974 A 146 

1. Návrh na politicko-organizační zajištění okresní mírové slavnosti                            
a Mezinárodního družstevního dne 

  

2. Žádost o udělení souhlasu k uplatnění racionalizace principů mzdové 
soustavy v závodech České loděnice, Vodohospodářské stavby a v Benaru 
Velké Březno 

  

3. Návrh na organizační uspořádání státních statků v okrese do jednoho 
oborového podniku 

  

4. Zpráva o plnění poslání nejvyššího orgánu základních organizací KSČ                       
a školy výchovy komunistů, uplatnění práva kontroly základních organizací 
KSČ ve výrobních závodech 

  

5. Návrh na dislokaci učitelů škol II. cyklu a učňovských zařízení pro školní rok 
1974/1975 

  

6. Přehled studentů škol II. cyklu přihlášených na vysoké školy   
7. Kádrové otázky   

a) hodnocení nomenklaturních pracovníků OV KSČ     
b) stáž K. Mydlocha na ideologickém oddělení   
c) návrh na schválení ředitele podniku Tesla – F. Smejkal   
d) návrh na jmenování ředitele pobočky Čedoku   
e) návrh na schválení ředitele závodu Zelenina   
f) potvrzení předsedy základní organizace KSČ při KZS ÚVSH (?)                    
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– H. Kohm 
g) uvolnění Jónové z funkce tajemnice OV SSM, návrh na její 

komplexní hodnocení 
  

h) změna ve funkci technického náměstka ředitele Spolku pro 
chemickou a hutní výrobu   

  

i) návrhy na schválení cest do zahraničí     
j) návrh na povolení obhajoby disertační práce           

8. Organizační otázky     
a) návrh na ustavení stranické skupiny v Nové Vsi; ustavení 

stranického důvěrníka v Krásném Lese   
  

b) návrh na zrušení členství v KSČ       
c) přihlášky za kandidáty a členy KSČ       

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 24. 7. 1974 1974 A 146 

1. Rozbor výsledků, účinnosti a dopadů stranického vzdělávání v okrese                             
za období 1973-1974 

  

2. Plán práce Domu politické výchovy OV KSČ za období 1974-1975   
3. Návrh na složení rady Domu politické výchovy na ocenění nejlepších 

lektorů a organizátorů stranického vzdělávání, návrh na složení 
lektorských skupin Domu politické výchovy 

  

4. Zajištění ideologické konference OV KSČ 26. 9. 1974   
5. Stav a pohyb členské základny okresní organizace za 1. pololetí 1974   
6. Informativní zpráva o vyřizování stížností a dopisů pracujících došlých                

na OV KSČ za 1. pololetí 
  

7. Zpráva o návštěvě stranické delegace z městského výboru KSSS z Vladimiru 
v Ústí nad Labem ve dnech 1. 7. - 5. 7. 1974 

  

8. Zhodnocení schůzové činnosti základních organizací KSČ za 2. čtvrtletí 
1974 

  

9. Kádrové otázky   
a) návrhy na komplexní hodnocení nomenklaturních pracovníků               

OV KSČ za období 1972-1974 
  

b) přijetí administrativní pracovnice OV KSČ – J. Vrchnárová   
c) změna ve funkci ředitele dolu A. Zápotockého   
d) změna ve funkci ředitele závodu Důl 5. května   
e) změna ve funkci vedoucího kádrového a personálního útvaru                   

v Kovohutích Povrly 
  

f) schválení do funkce ředitele závodu Početnická a organizační 
služba Chabařovice – P. Fiala 

  

g) návrh do funkce vedoucího pro kádrovou a personální práci 
Výrobního družstva Lípa – J. Müller   

  

h) návrh na schválení do funkce vedoucího referenta pro kádrovou              
a personální práci v Okresním podniku místního průmyslu  –              
V. Friml     

  

i) návrhy posluchačů do stranických kursů      
j) návrhy na schválení cest do zahraničí     

10. Organizační otázky   
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a) zabezpečení oslav Dne tisku v okrese     
b) návrh kolektivu a jednotlivců k umístění v „galerii nejlepších“                                      

v budově OV KSČ     
  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 7. 8. 1974 1974 A 146 

1. Žádost n. p. Kovohutě S. M. Kirova Povrly o souhlas k uplatnění 
racionalizace principů mzdové soustavy  

  

2. Žádost n. p. Pozemní stavby Ústí nad Labem o souhlas k uplatnění 
racionalizace principů mzdové soustavy  

  

3. Žádost o udělení souhlasu k uplatnění racionalizace principů mzdové 
soustavy v závodě Technoplyn Ústí nad Labem 

  

4. Žádost o udělení souhlasu k uplatnění racionalizace principů mzdové 
soustavy v závodech Severočeské dřevařské závody Bukov a Neštědice 

  

5. Návrh na organizační a kádrové uspořádání Oborového podniku státní 
statky Ústí nad Labem včetně výstavby stranických a společenských 
orgánů a organizací 

  

6. Plnění volebního programu OV Národní fronty k 30. 6. 1974   
7. Zajištění plenárního zasedání ONV   
8. Návrh plánu informací OV KSČ na 2. pololetí 1974   
9. Přehled plnění rozpočtu OV KSČ za 1. pololetí 1974   
10. Kádrové otázky   

a) povolení obhajoby kandidátské disertační práce – MUDr. J. Mikš   
b) kádrové návrhy na ideologickém oddělení OV KSČ   
c) schválení I. Švecové do funkce vedoucí odboru kultury ONV   
d) návrh na schválení cest do zahraničí   
e) návrh na udělení pamětní medaile – J. Kohout   

11. Organizační otázky   
a) informace o opatřeních k 21. srpnu, která bude zajišťovat OV KSČ   
b) informace o současném stavu žní v okrese   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 20. 8. 1974 1974 A 147 

1. Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ v období od 6. 3. do 15. 5. 1974   
2. Plnění hospodářských úkolů na rok 1974 ve Spolku pro chemickou a hutní 

výrobu 
  

3. Žádost závodu METAZ Trmice o souhlas k uplatnění racionalizace principů 
mzdové soustavy ve 2. pololetí 1974 

  

4. Výsledky hospodaření průmyslových a zemědělských podniků a závodů              
v okrese za 1. pololetí 

  

5. Zpráva o komplexním hodnocení nomenklaturních pracovníků v okrese 
Ústí nad Labem 

  

6. Kádrové otázky   
a) návrh udělení pamětní medaile k 30. výročí Slovenského národního 

povstání 
  

b) návrh na schválení do funkce prvního místopředsedy Jednoty –                        
M. Sakařová 

  

c) návrh na schválení do funkce vedoucího kádrového a personálního   
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oddělení v Inženýrsko-průmyslových stavbách – Al. Jůza 
d) změna ve funkci vedoucího kádrového a personálního oddělení                  

n. p. Průmstav, 04 Ústí 
  

e) návrh tajemnice OV SSM – H. Topičová   
f) schválení do funkce obchodního náměstka Severočeských tukových 

závodů -  ing. Kastner   
  

g) návrh na uvolnění ing. R. Zábojníka z funkce ředitele Severočeských 
konzerváren a drožďáren v Krásném Březně     

  

h) návrh na stážistu OV KSČ – K. Hofman     
i) návrh posluchačů do stranických kursů       
j) návrhy na schválení cest do zahraničí       

7. Organizační otázky     
a) Politicko-organizační zabezpečení směrnice OV KSČ k udílení 

státních vyznamenání     
  

b) přihlášky za kandidáty a členy KSČ     
     
Zápis ze slavnostního zasedání OV KSČ k 30. výročí Slovenského národního 
povstání  27. 8. 1974 

1974 A 147 

1. Referát k 30. výročí Slovenského národního povstání   
2. Vystoupení velitele sovětských vojsk v Ústí nad Labem mjr. Zjablova   
3. Zdravice ze slavnostního plenárního zasedání   
4. Kulturní program   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 4. 9. 1974 1974 A 147 

1. Zpráva o havárii v n. p. Chemofarma, přijatých opatřeních politických                   
a hospodářských orgánů a návrhy na politicko-organizační opatření 

  

2. Zajištění plenárního zasedání OV KSČ k otázkám vědecko-technického 
rozvoje 

  

3. Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ a kontrola usnesení za období                
od 30. 4. do 31. 8. 1974 

  

4. Žádost n. p. Severočeské pekárny a cukrárny o souhlas k uplatnění 
racionalizace principů mzdové soustavy  

  

5. Žádost závodu Strojobal Ústí nad Labem o souhlas k uplatnění 
racionalizace principů mzdové soustavy od 1. 1. 1975 

  

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

za období 1972-1974 
  

b) návrhy na udělení vyznamenání a medailí   
c) návrh na jmenování D. Michalové do funkce inspektorky kultury 

ONV 
  

d) návrh na uvolnění Fr. Zpěváka z funkce tajemníka OV Národní 
fronty a schválení do funkce uvolněného předsedy OV Odborových 
svazů školství 

  

e) návrh na uvolnění V. Šůry z funkce předsedy OV Svazarmu                 
a schválení do funkce tajemníka OV Národní fronty Ústí nad Labem 

  

f) změna ve funkci předsedy OV Národní fronty   
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g) návrh na prozatímní pověření funkcí předsedy OV Svazarmu –                     
L. Tůma   

  

h) návrh na uvolnění ing. Kuzivy z funkce ředitele Střední průmyslové 
školy strojní     

  

i) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ při 1. ZDŠ     
j) návrh do stranického kursu Krajské politické školy     
k) návrhy na schválení cest do zahraničí       

7. Organizační otázky   
a) zabezpečení oslav 30. výročí Karpatsko-dukelské operace a Dne 

Československé lidové armády     
  

b) přihlášky za kandidáty a členy KSČ         
c) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ o zařazení                    

Zd. Daňkové do kursu antikomunismu při Domu politické výchovy   
  

d) odvolání Jar. Špánkové podané KV KSČ proti dislokaci na 10. ZDŠ       
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 18. 9. 1974 1974 A 147 

1. Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ za období                                                
od 15. 5. do 26. 6. 1974 

  

2. Zabezpečení oslav 57. výročí „VŘSR“ a Měsíce československo-sovětského 
přátelství 

  

3. Informační zpráva o Mírové slavnosti a družstevního dne v Dubičkách   
4. Současný stav v přípravě výstavy k 30. výročí osvobození vlasti pro 

Vladimir 
  

5. Informace o zabezpečení příprav okresní spartakiády   
6. Informativní zpráva o kontrole a zabezpečování „Dokumentu dlouhodobé 

koncepce rozvoje krajského města Ústí nad Labem do roku 1990“ 
  

7. Informace o průběhu členských schůzí v měsíci srpnu   
8. Informace o průběhu žní a přípravy podzimních prací   
9. Kádrové otázky   

a) návrh na přijetí pracovníka aparátu OV KSČ na oddělení průmyslu – 
K. Mydloch 

  

b) návrh na stáž na oddělení průmyslu OV KSČ – Zd. Kouba   
c) návrhy na přijetí nových příslušníků Lidových milicí   
d) návrhy na udělení vyznamenání   
e) návrhy posluchačů stranických kursů   
f) návrh do kádrových rezerv Ministerstva zdravotnictví pro 

rozvojové země – MUDr. Janík 
  

g) návrhy na schválení cest do zahraničí   
h) návrhy na provedení celookresních aktivů     

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 2. 10. 1974 1974 A 148 

1. Zhodnocení účasti členů pléna OV KSČ a přizvaných funkcionářů                             
na plenárním zasedání OV KSČ 11. 9. 1974 

  

2. Výsledky společných zasedání celozávodního výboru a základních 
organizací KSČ, hospodářského vedení a funkcionářů společenských 
organizací v průmyslových podnicích a závodech okresu k zabezpečení 
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hospodářských plánů na rok 1974, současný stav a tendence plánů na rok 
1975 

3. Návrh politicko-organizačního zabezpečení k oslavám nedožitých                       
90. narozenin A. Zápotockého 

  

4. Zpráva k realizaci dokumentu z PÚV z 15. 12. 1973 „Zásady o postavení, 
zaměření práce, organizačního uspořádání a systemizace aparátu 
stranických orgánů v podmínkách OV KSČ“ 

  

5. Žádost n. p. Palivový kombinát Antonína Zápotockého o uplatnění 
racionalizace principů mzdové soustavy ve 2. pololetí 

  

6. Žádost o udělení souhlasu k uplatnění racionalizace principů mzdové 
soustavy v závodě Strojsmalt Telnice 

  

7. Žádost o souhlas k zavedení racionalizace principů mzdové soustavy                
ve  4. čtvrtletí 1974 ve Strojní a traktorové stanici v Chabařovicích 

  

8. Žádost podniku Služby veřejnosti města Ústí nad Labem a udělení 
souhlasu k ověřování racionalizace principů mzdové soustavy  

  

9. Kádrové otázky   
a) návrhy na vyznamenání   
b) návrhy na zařazení do kádrových rezerv Ministerstva zdravotnictví 

ČSR pro rozvojové země – MUDr. Fr. Císař 
  

c) návrhy posluchačů stranických kursů   
d) vyslání delegace OV KSČ do Karl-Marx-Stadtu u příležitosti státního 

svátku NDR 
  

e) návrh na schválení cest do zahraničí   
f) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ z 4. 9. 1974             

o schválení Fr. Zpěváka do funkce uvolněného předsedy                             
OV Odborových svazů pracovníků školství a vědy a návrh                                        
K. Švejdové do této funkce  

  

g) schválení Kyziváta ředitelem Dolu Zápotocký   
10. Organizační otázky   

a) návrhy na zrušení členství v KSČ     
b) přihlášky za kandidáty a členy KSČ   

     
Zápis z mimořádné schůze předsednictva OV KSČ 12. 10. 1974 1974 A 148 

1. Informace z ÚV KSČ podaná na poradě vedoucích tajemníků na KV KSČ                
k plnění plánu roku 1974 a přípravy plánu na rok 1975 

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 16. 10. 1974 1974 A 148 

1. Kontrola usnesení z předsednictva OV KSČ z 2. 10. 1974 - zhodnocení 
účasti na plénu OV KSČ  

  

2. Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ za období                                                       
od 26. 6. do 20. 8. 1974 

  

3. Zpráva o stavu a úrovni komunistické výchovy na školách I. a II. cyklu                      
v okrese 

  

4. Zhodnocení družebních styků okresní organizace KSČ za rok 1974                                        
a upřesnění plánu na rok 1975 

  

5. Žádost n. p. Severočeská armaturka o uplatnění racionalizace principů   
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mzdové soustavy  
6. Zpráva o hodnocení poslanců ONV, MěNV okresu   
7. Rozbor stavu a péče o předválečné členy KSČ   
8. Zpráva o schůzové činnosti základních organizací KSČ za 3. čtvrtletí 1974   
9. Kádrové otázky   

a) změna ve funkci tajemníka OV Svazu československo-sovětského 
přátelství 

  

b) návrhy na propůjčení státních vyznamenání   
c) návrh na vyznamenání pracovníků z oblasti kultury v roce 1975                     

v rámci oslav 30. výročí osvobození Československa 
  

d) návrh na udělení pamětní medaile 25. výročí „Vítězného února““     
e) návrh na zařazení MUDr. M. Rajmanové do kádrových rezerv 

Ministerstva zdravotnictví pro rozvojové země  
  

f) návrh na doporučení R. Homolky ke studiu na Pedagogické fakultě     
g) návrhy na schválení cest do zahraničí          

10. Organizační otázky       
a) návrh na úpravu invalidního důchodu     
b) návrh na ustavení stranické organizace KSČ v Odbytovém sdružení 

papírenského průmyslu Krásné Březno     
  

c) návrh na zrušení členství a vyloučení z KSČ     
d) slavnostní večer při příležitosti oslav 57. výročí „VŘSR“ a zahájení 

Měsíce československo-sovětského přátelství     
  

e) politicko-organizační zabezpečení pietního aktu u pomníku                          
K. Gottwalda      

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 30. 10. 1974 1974 A 148 

1. Zpráva o plnění komplexní bytové výstavby v okrese za měsíce leden                   
až září 1974 

  

2. Zpráva o situaci výstavby panelárny Přestanov   
3. Zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ v prosinci   
4. Kontrolní zpráva o realizaci dokumentu ÚV KSČ z 15. 12. 1973 k 

uspořádání a systemizaci aparátu KSČ v podmínkách OV KSČ Ústí nad 
Labem 

  

5. Stav a pohyb členské základny za 3. čtvrtletí 1974   
6. Rozpočet okresní organizace KSČ na rok 1975; stanovisko okresní revizní             

a kontrolní komise k rozpočtu 
  

7. Kádrové otázky   
a) návrh na schválení L. Vlacha do funkce uvolněného předsedy 

celozávodního výboru KSČ v Palivovém kombinátě Antonína 
Zápotockého 

  

b) schválení ředitele závodu Odbytového sdružení papírenského 
průmyslu – L. Kulhánek 

  

c) návrhy na udělení státních vyznamenání     
d) návrh na schválení ředitele Severočeských konzerváren – J. Mandík       
e) návrhy na schválení cest do zahraničí     

8. Organizační otázky     
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a) návrhy na ustavení základní organizace KSČ při ZDŠ Neštěmice                
a Libouchec   

  

b) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ v Krajském 
domě pionýrů a mládeže     

  

c) politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání ONV                      
a okresní konference národních výborů   

  

d) návrh na schválení pamětní desky na ubytovací středisko KNV   
e) návrhy na vyloučení z řad členů KSČ       
f) přihlášky za kandidáty a členy KSČ       

     
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 13. 11. 1974 1974 A 149 

1. Výsledky hospodaření průmyslových a zemědělských podniků a závodů               
za 3. čtvrtletí 1974 

  

2. Zpráva o schůzové činnosti v základních organizacích KSČ za říjen 1974   
3. Zpráva o zahájení a průběhu stranického vzdělávání   
4. Zpráva o výsledcích návštěvy delegace z Karl-Marx-Stadtu                                     

25. - 27. 10. 1974 
  

5. Kádrové otázky   
a) změna ve funkci výrobního náměstka ve Spolku pro chemickou                

a hutní výrobu 
  

b) změna ve funkci technického náměstka v Inženýrské organizaci pro 
investiční výstavbu 

  

c) návrh na uvolnění Vl. Mynářové z funkce inspektorky kultury ONV  
a z funkce instruktora pro základní organizace KSČ při Odborovém 
domě kultury pracujících  

  

d) návrhy na udělení pamětních medailí k „Únoru“     
e) návrh na schválení lektorů středisek stranického vzdělávání       
f) návrh na instruktora pro stranickou práci v základních organizacích    
g) návrhy posluchačů stranických kursů       
h) návrhy na propůjčení státních vyznamenání       
i) návrhy na schválení cest do zahraničí     

6. Organizační otázky     
a) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ při 23. ZDŠ       
b) návrhy na vyloučení a vyškrtnutí z řad členů KSČ       
c) přihlášky do KSČ     

     
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 27. 11. 1974 1974 A 149 

1. Návrh státního plánu zemědělské výroby v roce 1975 a jeho zabezpečení 
zemědělskými podniky 

  

2. Návrh plánu práce OV KSČ na rok 1975   
3. Integrace podniků místního hospodářství v okrese   
4. Zabezpečení hodnotících členských schůzí v měsících únoru a březnu 1975   
5. Kádrové otázky   

a) změna ve funkci ředitele okresní pobočky Státní banky 
československé  

  

b) návrh do funkce ředitele Střední průmyslové školy strojní –                        
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ing. J. Lhota 
c) návrhy do funkce instruktorů OV KSČ pro práci v základních 

organizacích KSČ     
  

d) návrhy posluchačů stranických kursů     
e) návrhy na propůjčení státních vyznamenání a na udělení medailí             

k  25. výročí „Vítězného února“     
  

f) návrhy na schválení cest do zahraničí     
g) návrh na komplexní hodnocení náčelníka štábu civilní ochrany ONV 

za období 1972-1974         
  

6. Organizační otázky     
a) ustavení základních organizací KSČ na ZDŠ Chabařovice a Povrly       
b) zabezpečení zpracování přehledů o složení členské základny 

okresní organizace k 31. 12. 1974   
  

c) návrh na zrušení členství v KSČ       
d) přihlášky kandidátů KSČ       

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 11. 12. 1974 1974 A 149 

1. Rozbor kvalifikační struktury kádrových rezerv pro aparát KSČ                                  
a mimostranické nomenklaturní funkce 

  

2. Projednání 1. fáze režimu komplexní bytové výstavby na léta 1975-1977; 
informace o plnění dokumentu 

  

3. Dlouhodobá koncepce rozvoje krajského města   
4. Schůzová činnost v základních organizacích KSČ za měsíc listopad 1974   
5. Kádrové otázky   

a) změna ve funkci krajského obchodního inspektora České obchodní 
inspekce pro Severočeský kraj 

  

b) návrh na udělení vyznamenání a medailí příslušníkům Lidových 
milicí 

  

c) návrhy na udělení vyznamenání a medailí     
d) návrhy posluchačů stranických kursů       
e) návrhy na schválení cest do zahraničí     
f) přihlášky kandidátů KSČ       

     
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 18. 12. 1974 1974 A 149 

1. Kontrolní usnesení předsednictva OV KSČ za období                                                     
od  20. 8. do 16. 10. 1974 

  

2. Kontrolní zpráva o výsledcích a účinnosti uplatňování racionalizace 
principů mzdové soustavy ve vybraných podnicích okresu                               
Ústí nad Labem 

  

3. Stav a úkoly v další výstavbě aparátu politických pracovníků 
Československé lidové armády v záloze 

  

4. Zhodnocení výsledků veřejných stranických schůzí v průmyslových 
podnicích v okrese k vědecko-technickému rozvoji 

  

5. Návrh politicko-organizačního opatření k oslavám 57. výročí Sovětské 
armády a námořních sil a 27. výročí „Vítězného února“ 

  

6. Informace o přípravě Mezinárodního festivalu zájmové umělecké činnosti   
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socialistických zemí v roce 1975 na počest 30. výročí osvobození; 
zakončení festivalu dne 9. 5. 1975 

7. Zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ v lednu   
8. Kádrové otázky   

a) přijetí pracovníka na politické organizační oddělení OV KSČ –                   
H. Hyska 

  

b) návrh na schválení J. Mlynáře do funkce inspektora odboru kultury 
ONV 

  

c) návrh na schválení V. Absolona do funkce ředitele okresního 
podniku Techniasport  

  

d) návrh na přijetí nových příslušníků Lidových milicí   
e) návrhy posluchačů do stranických kursů   
f) návrh na dodatečné zařazení do lektorského sboru OV KSČ     
g) návrhy na schválení cest do zahraničí   

9. Organizační otázky   
a) návrh na úpravu platů pracovníkům OV KSČ     
b) přihlášky kandidátů KSČ   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 8. 1. 1975 1975 A 150 

1. Příprava plenárního zasedání OV KSČ v lednu   
a) zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ do konce roku   
b) zpráva předsednictva OV KSČ – rozpracování usnesení 

listopadového pléna ÚV KSČ, postup zajišťování výsledků 
  

c) návrhy plánů práce komisí OV KSČ       
2. Návrhy plánů práce na rok 1975 ONV, Okresní odborové rady, OV SSM,        

OV Svazu československo-sovětského přátelství, OV Národní fronty                           
a okresní revizní a kontrolní komise KSČ 

  

3. Kádrové otázky   
a) uvolnění z funkce politické pracovnice OV KSČ O. Hoškové   
b) komplexní hodnocení J. Hecla ze Sklo Unionu   
c) návrhy posluchačů stranických kursů   
d) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“                 

J. Procházkovi 
  

e) návrhy na schválení instruktorů OV KSČ pro práci v základních 
organizacích na úseku průmyslu a zemědělství 

  

f) návrh na zařazení do kádrových rezerv Ministerstva zdravotnictví 
pro rozvojové země –  zdravotní sestra E. Helebrandová   

  

g) návrh na zařazení do vědecké přípravy       
h) návrh na předsedu základní organizace KSČ na KV SSM     
i) návrhy na změnu ve funkcích předsedů základních organizací   
j) návrhy na schválení cest do zahraničí       
k) zabezpečení plenárního zasedání ONV     
l) návrhy na kádrovou výstavbu nového Státního statku                                

Ústí nad Labem   
  

m) návrhy na zrušení a ustavení stranických organizací v zemědělském 
úseku   
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 22. 1. 1975 1975 A 150 

1. Kontrolní zpráva o plnění úkolů na úseku jednotného systému branné 
výchovy obyvatelstva za rok 1974 

  

2. Kontrolní zpráva o odběru a využívání stranického tisku; práce tiskových 
komisí OV KSČ, městského výboru KSČ a celozávodního výboru a tiskových 
důvěrníků základních organizací KSČ; výsledky socialistické soutěže 

  

3. Zhodnocení výsledků práce okresních novin Sever, tematický plán na rok 
1975; zhodnocení výsledků novin My z chemie a Stavbař, plán na rok 1975 

  

4. Kontrolní zpráva o zabezpečení komplexní bytové výstavby a postupu 
prací na výstavbě krajského města 

  

5. Zpráva o činnosti jednotek Lidových milicí v roce 1974 a návrh ustanovit 
do funkce nové velitele jednotek 

  

6. Zpráva o plnění usnesení ÚV KSČ ze dne 6. 11. 1970 o kádrové a personální 
práci v okrese 

  

7. Zpráva o disciplinární činnosti za rok 1974   
8. Informace o schůzové činnosti v základních organizacích KSČ okresu                          

za prosinec 1974 
  

9. Informace o členských schůzích základních organizací KSČ za 4. čtvrtletí 
1974 

  

10. Plán práce městského výboru KSČ na rok 1975 a období do městské 
konference v roce 1976 

  

11. Kádrové otázky   
a) změna ve funkci předsedy celozávodního výboru v Kovohutích   
b) změna ve funkci ředitele Strojobalu Ústí nad Labem   
c) návrh na předsedu celozávodního výboru KSČ na Státním statku 

Ústí nad Labem  – J. Šamsa; návrh na kádrové složení 
celozávodního výboru a revizní komise 

  

d) uvolnění J. Maška z aparátu OV KSČ     
e) uvolnění z funkce náčelníka štábu civilní obrany A. Loma   
f) návrh na doporučení ing. J. Havla, náměstka pro kádrovou                        

a personální práci n. p. Zemědělské stavby Ústí nad Labem 
  

g) uvolnění vedoucího kádrového a personálního útvaru Strojobalu      
J. Chaloupky 

  

h) návrh na nové rozdělení instruktorů pro základní organizace KSČ na 
zemědělském úseku a návrhy na instruktory základních organizací 

  

i) návrhy na vyznamenání a medaile   
j) návrhy na schválení cest do zahraničí   

12. Organizační otázky   
a) návrhy na ustavení a zrušení základní organizace KSČ, výstavba 

základní organizace KSČ na úseku průmyslu, v rámci působnosti 
Státního statku Ústí nad Labem  

  

b) zavedení stranického šetření – M. Zedková     
c) zajištění plenárního zasedání ONV v dubnu 1975  
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 5. 2. 1975 1975 A 151  
1. Plnění „Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti“ v roce 1974, hlavní 

cíle a směry pro rok 1975 se zaměřením na 30. výročí osvobození 
  

2. Výsledky jednání 2. fáze režimu bytové výstavby na rok 1975 pro okres   
3. Zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ 5. 4. 1975   
4. Politicko-organizační zabezpečení oslav Mezinárodního dne žen   
5. Zajištění přípravy okresní konference Svazu požární ochrany                              

v Ústí nad Labem 
  

6. Stav a přípravy členských schůzí v lednu a únoru   
7. Kádrové otázky   

a) návrh na udělení pamětních medailí k 30. výročí osvobození   
b) uvolnění z aparátu OV KSČ – B. Edrová   
c) změna ve funkci ředitele Okresní správy spojů   
d) návrhy posluchačů stranických kursů   
e) návrh na učitele občanské nauky     
f) návrh na uvolnění a schválení funkcí instruktorů OV KSČ pro 

základní organizace KSČ    
  

g) návrhy na schválení cest do zahraničí     
h) návrh na udělení státního vyznamenání „Řád Rudé hvězdy“                         

A. Holubovi   
  

8. Organizační otázky   
a) zabezpečení ustavující konference celozávodního výboru KSČ                 

na Státním statku v Ústí nad Labem 
  

b) projednání diskusního příspěvku A. Vaise, předsedy celozávodního 
výboru KSČ Spolku pro chemickou a hutní výrobu na plénu OV KSČ   

  

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 19. 2. 1975 1975 A 151 

1. Informace o záměrech, průběhu a opatřeních ke „Svatému roku“ a z 
porady vedoucích tajemníků na KV 

  

2. Postup prací na výstavě „30 let budování socialismu v okrese                        
Ústí nad Labem “ pro Vladimir 

  

3. Stav v přípravě okresní spartakiády v roce 1975   
4. Kontrola plnění Dokumentu dlouhodobého rozvoje krajského města                

do konce roku 1974 a 1975 a výhled na 6. pětiletku 
  

5. Žádost n. p. Severočeské pivovary Louny, závod Ústí nad Labem, o souhlas 
k uplatnění racionalizace principů mzdové soustavy od 1. 4. 1975 

  

6. Žádost n. p. Zemědělské stavby, závod 04 o souhlas k uplatnění 
racionalizace principů mzdové soustavy  

  

7. Připomínky z diskuse na plenárním zasedání OV KSČ 17. -18. 1. 1975               
a jejich vyřízení 

  

8. Zhodnocení schůzové činnosti základních organizací KSČ v lednu   
9. Rozbor hospodaření okresní organizace KSČ za 1974   
10. Kádrové otázky   

a) změna ve funkci technicko-výrobního náměstka v n. p. Kovohutě S. 
M. Kirova 

  

b) návrh na delegace žen okresu k setkání s představiteli okresu                   
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a kraje u příležitosti oslav Mezinárodního dne žen 
c) návrh na udělení pamětní medaile k 25. výročí „Vítězného února“ –                               

J. Borovanský 
  

d) návrhy posluchačů stranických kursů   
e) návrhy do funkce instruktorů OV KSČ pro základní organizace KSČ     
f) návrhy na schválení cest do zahraničí   

11. Organizační záležitosti   
a) výsledky šetření stížnosti J. Špánkové ředitelky 1. ZDŠ                              

v Ústí nad Labem provedené komisí KV KSČ       
  

b) návrhy na ustavení a zrušení základní organizace KSČ       
c) návrh na zrušení členství v KSČ         
d) přihlášky za kandidáty a členy KSČ       
e) skartace materiálů z úseku hospodaření OV KSČ       

        
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 5. 3. 1975 1975 A 151 

1. Výsledky hospodaření průmyslových a zemědělských závodů za rok 1974; 
plán na rok 1975 v průmyslu a stavebnictví 

  

2. Žádost n. p. Severočeské konzervárny a drožďárny Krásné Březno                               
a Předlice a souhlas s uplatněním racionalizace principů mzdové soustavy 
od 1. 4. 1975 

  

3. Průběh členských schůzí v měsíci únoru 1975   
4. Kádrové otázky   

a) návrh na Fr. Chladu do funkce politického pracovníka oddělení 
průmyslu OV KSČ   

  

b) návrh na stážistu OV KSČ R. Absolona   
c) změna ve funkci ředitele Zemědělského nákupního a zásobovacího 

závodu 
  

d) návrh na jmenování náčelníka štábu civilní obrany ONV – J. Burda   
e) návrhy na udělení pamětních medailí a vyznamenání     
f) návrhy posluchačů do stranických kursů       
g) návrhy na schválení cest do zahraničí     

5. Organizační otázky       
a) návrh na úpravu platu administrativní pracovnice OV KSČ                          

J. Vrchnárové   
  

b) návrhy na změny ve funkci předsedů základních organizací       
c) přihlášky za kandidáty a členy KSČ     

     
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 19. 3. 1975 1975 A 152 

1. Kontrolní usnesení předsednictva OV KSČ od 20. 8. do 31. 12. 1975   
2. Zajištění jarních prací na Státním statku Ústí nad Labem; kontrolní zpráva   

o přezimování hospodářských zvířat a výsledky živočišné výroby v lednu            
a únoru 

  

3. Zpráva pro plénum OV KSČ na 5. 4. 1975 o výsledcích plnění závěrů                      
a usnesení okresní konference v oblasti národních výborů, řešení 
celospolečenských záležitostí a uspokojování potřeb občanů 

  

4. Kontrolní zpráva o zabezpečování úkolů na okresním oddělení Veřejné   
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bezpečnosti; kádrová a politicko-výchovná práce 
5. Výsledky plnění směrnic ÚV KSČ k soustavnému zkvalitňování členské 

základny KSČ v roce 1974 a od XIV. sjezdu KSČ 
  

6. Návrh studentů pro studium na vysokých školách pedagogického směru; 
návrh uchazečů pro studium na internátní střední škole pro pracující                        
a do přípravného kursu ve školním roce 1975/1976 

  

7. Májové oslavy; slavnostní zasedání OV KSČ na počest 105. výročí narození 
V. I. Lenina a 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou 

  

8. Zhodnocení schůzové činnosti základních organizací KSČ okresu za měsíc 
únor 

  

9. Kádrové otázky   
a) návrhy na udělení pamětních medailí   
b) návrhy na udělení státních vyznamenání předválečným                               

a zasloužilým členům KSČ 
  

c) návrh na člena komise pro zasloužilé členy KSČ při KV KSČ –                           
O. Faigl 

  

d) návrh na schválení okresní školní inspektorky – J. Zimové   
e) návrhy posluchačů do stranických kursů   
f) návrhy na schválení cest do zahraničí      

10. Organizační otázky   
a) návrhy na vyloučení a vyškrtnutí z řad členů   
b) přihlášky do KSČ   

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 2. 4. 1975 1975 A 152 

1. Zpráva o provedené kontrole využívání stanov KSČ k volání                                       
k odpovědnosti, vyvozování závěrů za porušování stranické a státní 
disciplíny a k preventivnímu působení proti negativním jevům 

  

2. Zpráva o plnění závěrů pléna OV KSČ z dubna k zásobování obcí okresu   
3. Příprava plenárního zasedání OV KSČ   
4. Zpráva o úpravách pracovní a prodejní doby v oblasti služeb a státních 

orgánech v okrese k 1. 4. 1975 
  

5. Zpráva o kontrolních členských schůzích v okrese   
6. Kádrové otázky   

a) návrhy na udělení pamětních medailí   
b) vyslání delegace OV KSČ na městský výbor KSSS ve Vladimiru                   

na otevření výstavy 
  

c) návrhy na nové příslušníky Lidových milicí   
d) návrh na uvolnění V. Proškové z funkce ředitelky okresního 

kulturního střediska a uvedení do funkce inspektorky kultury ONV 
  

e) návrh na přijetí J. Rožce na stáž na ideologické oddělení OV KSČ       
f) návrhy posluchačů stranických kursů    
g) návrhy na schválení cest do zahraničí       

7. Organizační záležitosti     
a) stanovení odměny R. Böhmovi     
b) změny ve funkcích předsedů základních organizací KSČ         
c) návrh na zrušení šetření s M. Zedkovou       
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d) návrh na úpravu důchodu stranickou cestou – K. Tichý     
e) návrh na vyškrtnutí z řad kandidátů a návrhy na zrušení členství                 

v KSČ       
  

f) přihlášky kandidátů KSČ     
       
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 16. 4. 1975 1975 A 153 

1. Kontrolní zpráva k usnesení pléna OV KSČ a předsednictva OV KSČ                       
k výchově učňovského dorostu 

  

2. Výsledky plnění úkolů v investiční výstavbě na rozhodujících stavbách              
v okrese za 1. čtvrtletí 1975 

  

3. Plnění plánu výroby v průmyslu a ve stavebnictví v okrese za 1. čtvrtletí 
1975 

  

4. Hospodaření n. p. Státní statek Ústí nad Labem za 1. čtvrtletí 1975                             
a informace o stavu jarních prací v okrese 

  

5. Informace o stavu příprav oslav 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou 
armádou 

  

6. Zhodnocení kontrolních členských schůzí konaných v lednu a únoru 1975          
v okrese 

  

7. Schůzová činnost základních organizací KSČ okresu za březen; informace             
o průběhu veřejných členských schůzí 

  

8. Kádrové návrhy   
a) návrhy na nové příslušníky Lidových milicí v okrese   
b) návrh na člena krajského štábu Lidových milicí KV KSČ pro doplnění 

výcvikové skupiny štábu 
  

c) návrhy na udělení medailí a vyznamenání   
d) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ z 20. 2. k udělení 

medaile k 25. výročí „Února“ – J. Vavřina 
  

e) návrh na udělení čestných titulů „Zasloužilý zdravotnický 
pracovník“ 

  

f) návrhy do funkce instruktora OV KSČ pro základní organizace   
g) návrhy posluchačů stranických kursů   
h) návrhy na uchazeče z gymnázií a středních odborných škol                      

ke studiu na zahraničních vysokých školách 
  

i) návrh na schválení obhajoby kandidátské disertační práce                 
ing. J. Bleje 

  

j) návrhy na předsedy základních organizací KSČ a uvolnění z funkce   
k) návrhy na schválení cest do zahraničí 

 
  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 30. 4. 1975 1975 A 153 
1. Kontrola příprav k oslavám 1. máje, kontrola výzdoby města a okresu 
2. Informativní zpráva o stavu příprav okresní spartakiády 
3. Kádrové otázky 

a) pamětní medaile k 30. výročí osvobození 
b) státní vyznamenání „Za vynikající práci“ 
c) odvolání mjr. V. Puršla z funkce náčelníka obvodního oddělení Veřejné 

bezpečnosti, schválení mjr. K. Körbera do této funkce 
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d) uchazeči z praxe o denní studium na vysoké škole pedagogického 
směru 

e) návrh na studium M. Bartáka na studium fakulty inženýrské 
protipožární techniky a bezpečnosti v SSSR 

f) návrh na přijetí uklizečky M. Kořánové do aparátu OV KSČ 
g) služební a soukromé cesty do zahraničí 
h) schválení složení delegace OV KSČ na oslavy do NDR 

4. Organizační otázky 
a) ustavení základní organizace KSČ Hydrometeorologického ústavu a 

střediska Geodézie 
b) přihlášky členů a kandidátů KSČ 

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 14. 5. 1975 1975 A 153 

1. Kontrolní zpráva o výsledcích plnění usnesení pléna OV KSČ a KV KSČ                    
k práci ROH na podnicích 

  

2. Kontrolní zpráva o výsledcích politicko-výchovné a kádrové práce                              
v aparátech národních výborů, ONV, MěNV v Ústí nad Labem – očista 
národních výborů 

  

3. Zpráva o realizaci závěrů plenárního zasedání ÚV a KV KSČ k vědecko-
technickému rozvoji 

  

4. Žádost o souhlas k zavedení racionalizace principů mzdové soustavy                             
k  1. 7. 1975 v n. p. Severočeský průmysl masný Ústí nad Labem 

  

5. Informace z návštěvy delegace OV KSČ ve Vladimiru při příležitosti 
otevření výstavy 30 let úspěchů Ústecka 

  

6. Stav v rozvoji socialistické soutěže a iniciativě pracujících na počest                  
30. výročí osvobození; stav v rozvoji zlepšovatelského a vynálezeckého 
hnutí 

  

7. Zpráva o schůzové činnosti základních organizací KSČ okresu v dubnu   
8. Kádrové a organizační otázky   

a) návrhy na udělení medailí a státního vyznamenání   
b) návrh na rozšíření aprobace při studiu na Pedagogické fakultě                 

a návrh ustanovit do funkce  uchazeče pedagogického směru 
  

c) návrhy na schválení cesty do zahraničí   
d) návrh delegace Severočeských tukových závodů do Fettchemie                  

v Karl-Marx-Stadtu 
  

e) návrh na vyslání stranických delegací na okrskové a okresní 
spartakiády v roce 1975 

  

f) návrh na předsedu základní organizace KSČ podniku Stavby silnic                
a železnic 

  

g) zabezpečení plenárního zasedání ONV v červnu   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 28. 5. 1975 1975 A 154 

1. Výsledky hospodaření průmyslových a zemědělských závodů v okrese                  
za 1. čtvrtletí 1975 a realizace vývozních úkolů ve vybraných závodech 
okresu 

  

2. Stav kriminality v roce 1974 a plnění Komplexního plánu opatření                                
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k omezování kriminality a ochraně veřejného pořádku v okrese 
3. Žádost Závodu průmyslové automatizace o udělení souhlasu k uplatnění 

racionalizace principů mzdové soustavy ve 2. pololetí 1975 
  

4. Zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ ke kontrole realizace závěrů 
usnesení a opatření z listopadového pléna ÚV KSČ v okrese; jednací řád 
plenárního zasedání OV KSČ 

  

5. Zabezpečení slavnostního vyřazení absolventů 3. ročníku Večerní 
university marxismu-leninismu a návrh složení komisí pro závěrečné 
zkoušky 3. ročníku Večerní university marxismu-leninismu 1974-1975 

  

6. Návrh na vyslání delegací do Karl-Marx-Stadtu a Vladimiru   
7. Kádrové a organizační otázky   

a) návrh na přijetí M. Špinarové jako administrativní pracovnice                      
politicko-organizačního oddělení OV KSČ   

  

b) návrh na uvolnění M. Grábnerové z funkce vedoucí kádrového                  
a personálního útvaru Ústředního podniku zemědělské techniky 

  

c) návrh na schválení předsedy Svazarmu – L. Tůma   
d) návrhy na udělení medailí a státních vyznamenání   
e) návrhy posluchačů stranických škol   
f) návrh na uchazeče z praxe ke studiu na vysoké škole 

pedagogického směru 
  

g) návrh do funkce instruktora OV KSČ pro základní organizaci KSČ                      
v Severočeských dřevařských závodech Neštědice 

  

h) návrhy na schválení obhajoby kandidátské disertační práce                        
a zařazení do vědecké přípravy 

  

i) návrhy na schválení cest do zahraničí   
j) návrh na úpravu platu odborného pracovníka Domu politické 

výchovy – St. Bernášek 
  

k) úprava důchodu zasloužilému členu KSČ     
l) změna předsedy v základní organizaci v Zemědělských stavbách       
m) návrh na lázeňskou péči pracovníků aparátu okresního výboru       
n) přihlášky do KSČ       

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 11. 6. 1975 1975 A 154 

1. Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ od 1. 1. 1975 do 19. 3. 1975   
2. Návrh na dislokaci učitelů I. cyklu na rok 1975/1976   
3. Hodnocení druhé etapy oslav 30. výročí osvobození   
4. Zpráva o provedené kontrole rozmístění a zařazení organizátorů pravice              

v okrese 
  

5. Schůzová činnost základních organizací KSČ okresu za měsíc květen   
6. Zpráva o náboru do vojenských škol za rok 1974/1975 v obvodu Okresní 

vojenské správy Ústí nad Labem 
  

7. Kádrové otázky   
a) změna ve funkci vedoucího Oblastního obchodního podniku TESLA   
b) návrhy na udělení státního vyznamenání a medailí   
c) návrh posluchačů pro studium vysokých škol   
d) návrhy do funkce instruktorů OV KSČ pro základní organizace KSČ   



[149] 

 

na úseku zemědělského oddělení   
e) návrhy na schválení cest do zahraničí       

8. Organizační otázky     
a) návrh na zrušení usnesení členské schůze z 23. 11. 1973 základní 

organizace KSČ Spolku pro chemickou a hutní výboru – zrušení 
členství v KSČ O. Dědičovi     

  

b) zavedení disciplinárního řízení s kandidátem OV KSČ – B. Hruška     
c) návrh na úpravu důchodu stranickou cestou     
d) návrh na uvolnění předsedů základních organizací KSČ a schválení 

na úseku zemědělského oddělení OV KSČ     
  

e) návrhy na členy KSČ       
f) přihlášky kandidátů KSČ   

     
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 25. 6. 1975 1975 A 155 

1. Zpráva o zabezpečení žňových prací v okrese   
2. Zpráva o plnění úkolů v investiční výstavbě na úseku zemědělství v okrese   
3. Žádost o souhlas k uplatnění racionalizace principů mzdové soustavy                       

v  n. p. Průmstav 
  

4. Zabezpečení Okresní mírové slavnosti v Dubičkách spojené                                       
s Mezinárodním družstevním dnem 

  

5. Zpráva o využívání pracovní a prodejní doby občanů, v oblasti služeb a ve 
státních orgánech 

  

6. Kádrové otázky   
a) návrh do funkce uvolněného tajemníka MěNV Chabařovice –                    

Fr. Kučera 
  

b) návrh na schválení aspirantů na vysokou školu   
c) obhajoba kandidátské disertační práce – Hulán   
d) návrh na uchazeče k dálkovému studiu vysoké školy 

pedagogického směru – J. Tichý   
  

e) návrhy na schválení cest do zahraničí       
7. Organizační otázky     

a) návrh na úpravu platů pracovníků OV KSČ       
b) ustavení základní organizace KSČ při Krajském pedagogickém 

ústavu; návrh na předsedu základní organizace KSČ – J. Boubelík   
  

c) návrh na sloučení základních organizací v okresní a krajské pobočce 
Českého statistického úřadu od 1. 7. 1975     

  

d) návrh na přihlášky kandidátů KSČ     
     
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 9. 7. 1975 1975 A 155  

1. Zpráva o plnění úkolů stranického vzdělávání v okrese za období                   
1971-1975 

  

2. Rozbor výsledků stranického vzdělávání v okrese za období 1974-1975   
3. Plán práce Domu politické výchovy OV KSČ za období 1975-1976   
4. Návrh nové lektorské skupiny a na lektory Domu politické výchovy   
5. Návrh posluchačů do vyššího stupně stranického vzdělávání 1975-1976   
6. Návrh na složení rady Domu politické výchovy OV KSČ pro období   
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1975/1976 
7. Politicko-organizační zabezpečení ideologické konference OV KSČ                         

dne 14. 10. 1975 
  

8. Návrh na ocenění práce nejlepších lektorů a organizátorů stranického 
vzdělávání 1974-1975 

  

9. Zabezpečení příprav voleb do zastupitelských orgánů národních výborů               
v roce 1976 v okrese 

  

10. Kontrolní zpráva o současném stavu a kvalifikační struktuře kádrových 
rezerv OV KSČ 

  

11. Vyhodnocení stavu a úrovně marxisticko-leninské přípravy příslušníků 
okresního oddělení Veřejné bezpečnosti v Ústí nad Labem 

  

12. Zpráva o vyřizování stížností a dopisů pracujících došlých na OV KSČ                  
za 1. pololetí 1975 

  

13. Informace o schůzové činnosti základních organizací KSČ okresu v měsíci 
červnu 

  

14. Kádrové otázky   
a) návrh na jmenování Čechové administrativní pracovnicí Domu 

politické výchovy OV KSČ   
  

b) návrh na schválení vedoucího kádrového a personálního oddělení 
Technicko-opravárenského závodu podniku Potraviny                     
Ústí nad Labem 

  

c) změna ve funkci předsedy základní organizace KSČ v Kovohutích              
S. M. Kirova Povrly  

  

d) návrh na vyznamenání a udělení medailí   
e) návrh na uchazeče o studium na vysoké škole pedagogického 

směru 
  

f) vyslání do dvouměsíčního kursu Vysoké školy politické ÚV KSČ– 
Švec 

  

g) návrhy na schválení cest do zahraničí   
h) návrh na pracovní skupinu pro zpracování návrhů a sledování 

výsledků iniciativy pracujících XV. sjezdu KSČ   
  

i) informace o Fondu iniciativy   
j) návrh na schválení protokolu o skartaci archivních materiálů OV 

KSČ 
  

15. Organizační otázky     
a) návrhy na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ, zrušení členství       
b) přihlášky za kandidáty a členy KSČ       

     
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 16. 7. 1975 1975 A 155 

1. Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ za období od 1. 4. do 9. 7. 1975   
2. Kontrola usnesení z plenárního zasedání OV KSČ ze dne 5. 4. 1975   
3. Informace o vyřizování připomínek členů pléna OV KSČ ze zasedání                            

dne 17. a 18. 1. a 5. 4. 1975 
  

4. Návrh na usnesení z plenárního zasedání z 23. 7. 1975   
5. Politicko-organizační zabezpečení výsledků červencového pléna ÚV KSČ, 

pléna KV a OV KSČ 
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6. Zabezpečení výročních členských schůzí, celozávodních, městské a okresní 
konference KSČ 

  

7. Zabezpečení k hospodářským závěrům roku a postupu OV KSČ                                   
a stranických organizací při vypracování návrhu státního plánu na rok 1976   
a podkladů pro přípravu směrnic 6. pětiletky 

  

8. Zajištění splnění úkolů posledního roku 5. pětiletky a vytváření podmínek 
pro plnění úkolů ve Vlnole 

  

9. Kontrola plnění závěrů listopadového pléna ÚV KSČ ve výrobní živočišné 
jednotce Státního statku Ústí nad Labem ve Stebně 

  

10. Projednání referátu na plenární zasedání OV KSČ dne 23. 7. 1975   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 6. 8. 1975 1975 A 155 

1. Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ za období                                                      
od 19. 3. do 14. 5. 1975 

  

2. Revokace usnesení předsednictva OV KSČ z 30. 4. 1975   
3. Výsledky plnění úkolů v investiční výstavbě na rozhodujících stavbách           

v okrese za 1. pololetí 1975 a objem investic na úrovni ONV 
  

4. Zpráva o průběhu žňových prací na Státním statku Ústí nad Labem                      
k  4. 8. 1975 

  

5. Zpráva o plnění bojové a politické přípravy v jednotkách Lidových milicí          
za 1. pololetí 1975 

  

6. Rozbor hospodaření okresní organizace KSČ za 1. pololetí 1975   
7. Zpráva o současném stavu v oblasti disciplinární práce   
8. Stav a pohyb členské základny okresní organizace za 1. pololetí 1975   
9. Schůzová činnost základních organizací KSČ okresu za měsíc červenec   
10. Zajištění plenárního zasedání ONV v září 1975   
11. Kádrové otázky   

a) návrhy posluchačů stranických kursů včetně kursu pro lektory                  
OV SSM 

  

b) návrh na schválení do funkce náčelníka Obvodního oddělení 
Veřejné bezpečnosti Severní Terasa – por. Vyskočil 

  

c) schválení obhajoby kandidátské disertační práce   
d) obhajoba kandidátské práce a zařazení do vědecké přípravy   
e) návrh na dálkové studium vysoké školy pedagogického směru   
f) návrh na udělení státních vyznamenání „Zasloužilý školský 

pracovník“ 
  

g) návrh na jmenování M. Schreierové do funkce administrativní 
pracovnice OV KSČ   

  

h) návrh na schválení instruktorů pro vesnickou organizaci KSČ 
Přestanov a Nová Ves od 1. 9. 1975   

  

i) návrh na udělení pamětní medaile k 30. výročí osvobození       
j) návrh na schválení soukromé cesty do zahraničí     
k) návrh na propůjčení státních vyznamenání       

12. Organizační záležitosti     
a) návrh na nepotvrzení usnesení členské schůze z 12. 3. 1975 

Státního statku Malečov o vyškrtnutí z řad kandidátů členství KSČ – 
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J. Kužela   
b) návrh na vyškrtnutí z řad kandidátů       
c) návrhy na přihlášky do KSČ a kandidáty KSČ     

     
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 20. 8. 1975 1975 A 156 

1. Zpráva o výsledcích plnění v komplexní bytové výstavbě v okrese                       
za 1. pololetí a návrh objemu investic na 6. pětiletku na úrovni ONV 

  

2. Zpráva o výsledcích plnění hospodářských plánů podniků a závodů                  
za 1. pololetí 1975 

  

3. Závěrečná zpráva o havárii v n. p. Chemopharma   
4. Kontrolní zpráva o plnění plánu investic při výstavbě velkolomu 

Chabařovice za 1. pololetí 
  

5. Žádost o souhlas k uplatnění racionalizace principů mzdové soustavy                    
ve Výzkumném ústavu anorganické chemie  

  

6. Žádost o souhlas k zavedení racionalizace principů mzdové soustavy                     
na Státním statku Ústí nad Labem 

  

7. Návrh na dodatečné zařazení a návrh na vyřazení posluchačů vyššího 
stupně stranického vzdělávání 

  

8. Kádrové otázky   
a) návrh politicko-organizačního zajištění Dne tisku 1975   
b) návrh na schválení obhajoby disertační práce MUDr. J. Švejdy, 

lékaře Krajského ústavu národního zdraví  
  

c) návrh na schválení obhajoby disertační práce ing. F. Madrony, 
vědeckého aspiranta ve Výzkumném ústavu anorganické chemie 

  

d) návrhy na vyznamenání a medaile   
e) přijetí pracovnice na OV KSČ – M. Hálová   
f) stranický pohovor s kpt. J. Cífkou, náčelníkem Obvodního oddělení 

Veřejné bezpečnosti Trmice 
  

9. Organizační otázky     
a) návrh na přihlášky za kandidáty a členy KSČ     

     
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 3. 9. 1975 1975 A 156 

1. Kontrolní zpráva o naplňování závěrů pléna OV KSČ z roku 1973 k výchově 
mladé generace a její přípravě pro život v rozvinuté socialistické 
společnosti 

  

2. Realizační postup OV SSM v Ústí nad Labem při zabezpečování výroční 
kampaně, I. městské konference SSM, soutěži kolektivů a organizací                   
na počest XV. sjezdu KSČ 

  

3. Zpráva o situaci ve výstavbě panelárny Přestanov   
4. Žádost o souhlas k uplatnění racionalizace principů mzdové soustavy                   

v Obchodním odštěpném závodě Severočeských hnědouhelných dolů                
v Ústí nad Labem 

  

5. Průběžná zpráva o členských schůzích za měsíc srpen   
6. Informace o stavu v iniciativě pracujících k XV. sjezdu KSČ   
7. Kádrové otázky   

a) změna ve funkci předsedy OV SSM   
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b) návrh na politického pracovníka OV KSČ     
c) návrh na vedoucího kádrového a personálního útvaru Strojobalu, 

závod Ústí nad Labem 
  

d) návrhy na obsazení vedoucích kursů v Krajské politické škole    
e) návrh posluchačů stranických kursů   
f) změna ve funkci instruktora OV KSČ ve Státním divadle Zdenka 

Nejedlého v Ústí nad Labem   
  

g) návrh na přijetí na vědeckou aspiranturu - Ing. Šulc     
h) návrhy na vyznamenání a pamětní medaile       
i) návrhy na schválení cest do zahraničí   
j) návrh na schválení do funkce náměstka ředitele ve Strojobalu          

Ústí nad Labem 
  

8. Organizační otázky   
a) návrhy na členy KSČ         
b) návrhy na kandidáty KSČ     

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 17. 9. 1975 1975 A 156 

1. Politicko-organizační opatření k zajištění podzimních prací, harmonogram 
na Státním statku Ústí nad Labem 

  

2. Zajištění rozpisu návrhu plánu na rok 1976 ve Státním statku                                 
Ústí nad Labem a směrnice pro 6. pětiletku 

  

3. Politicko-organizační zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ k přípravě 
výročních členských schůzí a konferencí 

  

4. Návrh na politicko-organizační zabezpečení „Tribuny aktualit k aktuálním 
otázkám mezinárodních vztahů“ 

  

5. Návrh politicko-organizačního zabezpečení projednání a naplňování 
„Provolání“ ÚV KSČ, vlády, Ústřední rady odborů a ÚV SSM k XV. sjezdu 
KSČ v okrese Ústí nad Labem 

  

6. Zhodnocení Okresní mírové slavnosti v Dubičkách   
7. Prodloužení odstávky parovodního napáječe „Kočkov“   
8. Kádrové otázky   

a) návrh na schválení lektorů středisek stranického vzdělávání   
b) dodatečné zařazení do lektorského sboru OV KSČ   
c) návrh na Čapka jako politického pracovníka   
d) změna ve funkci předsedy vesnické organizace KSČ v Tuchomyšli   
e) návrh na schválení náměstka ředitele Strojobalu   
f) návrh na vedoucího lékaře Sociálního zabezpečení, odboru 

sociálních věcí a pracovních sil SKNV 
  

g) úprava důchodu stranickou cestou – Krupka     
h) dodatečné zařazení J. Čecha do nástavbového kursu metodiky 

stranického vzdělávání     
  

i) přijetí ing. Soukupa do externí vědecké výchovy na strojní fakultě 
Vysoké školy textilní v Liberci   

  

j) návrh na dodatečné odměny lektorům OV KSČ       
k) návrhy na vyznamenání a udělení medailí     
l) návrhy na schválení cest do zahraničí     



[154] 

 

m) návrh na dodatečné zařazení J. Bendy do 1. ročníku Večerní 
university marxismu-leninismu 

  

9. Organizační otázky       
a) návrh na vyloučení z řad členů a vyškrtnutí z řad kandidátů   
b) návrh na přihlášky kandidátů KSČ     
c) informace o postupu předsedy KV Svazarmu       

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 1. 10. 1975 1975 A 156 

1. Zpráva o přípravě výročních členských schůzí a konferencí   
2. Zpráva o stavu a úrovni komunistické výchovy v oblasti mimoškolní 

výchovy 
  

3. Politicko-organizační zabezpečení úkolů členské evidence k realizaci 
usnesení ÚV KSČ pro získání údajů o stavu základních organizací a členské 
základny k 31. 12. 1975 

  

4. Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ za období od 14. 5. do 9. 7. 1975   
5. Kontrola plnění přijatého usnesení předsednictva OV KSČ ze dne 3. 9. 1975 

k zajištění státního plánu v n. p. Kovohutě 
  

6. Návrh na zabezpečení slučování malých obcí při všeobecných volbách                
v roce 1976 

  

7. Politicko-organizační zabezpečení přípravy okresní konference Svazarmu 
v Ústí nad Labem 

  

8. Kádrové otázky   
a) návrh na stážistu OV KSČ – Z. Bělík   
b) uvolnění z funkce inspektorky kultury – V. Prošková   
c) návrh na jmenování ředitele okresního kulturního střediska –                    

J. Přibyl 
  

d) návrh na instruktora pro vesnickou organizaci KSČ Telnice   
e) změna ve funkci předsedy vesnické organizace KSČ ve V. Březně   
f) dodatečné zařazení M. Borůvky do 1. ročníku Večerní university 

marxismu-leninismu 
  

g) návrh na vyslání delegace OV KSČ na městský výbor komunistické 
strany v Karl-Marx-Stadtu   

  

h) návrh na udělení medailí     
i) návrh na schválení cest do zahraničí     
j) návrh na změnu názvu základní organizace KSČ při Domově 

důchodců na základní organizaci při Okresním ústavu sociálních 
služeb v Ústí nad Labem od 1. 10. 1975     

  

k) návrh na platové zařazení pracovníka OV KSČ     
9. Organizační otázky     

a) návrhy na vyloučení z řad členů a na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ       
b) návrhy na kandidáty a členy KSČ         
c) stav rozvoje iniciativy pracujících a aktivity občanů na počest                 

XV. sjezdu KSČ   
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 15. 10. 1975 1975 A 157 
1. Komentář k návrhu plánu na rok 1976 a ke směrnici k 6. pětiletému plánu 

na léta 1976-1980; stav návrhu rozpisu plánu na rok 1976 v Severočeské 
armaturce a Spolku pro chemickou a hutní výrobu 

  

2. Zabezpečení bezztrátového přezimování zvířat na Státním statku                      
Ústí nad Labem 

  

3. Vyhodnocení sklizně obilovin na Státním statku Ústí nad Labem   
4. Zhodnocení družebních styků okresní organizace KSČ za léta 1974-1975             

a návrh plánu styků na 1976-1977 
  

5. Zabezpečení volební kampaně OV Československého svazu tělesné 
výchovy v okrese 

  

6. Zhodnocení průběhu jednání členských schůzí základních organizací KSČ          
v okrese v měsíci srpnu a září 

  

7. Průběh členských schůzí základních organizací KSČ v okrese za 3. čtvrtletí   
8. Trvalá ideově estetická výzdoba Ústí nad Labem   
9. Zajištění přípravy okresní konference Socialistické akademie                              

v Ústí nad Labem 
  

10. Kádrové otázky   
a) změna ve funkci předsedy OV Socialistické akademie v Ústí nad 

Labem 
  

b) změna ve funkci předsedy OV Svazarmu   
c) změna ve funkci ředitele závodu Benar od 1. 11. 1975   
d) změna ve funkci vedoucího závodu Prefa Trmice   
e) návrh na udělení státních vyznamenání   
f) návrh na studium na politických školách     
g) návrh na schválení cest do zahraničí       
h) zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ     

11. Organizační otázky     
a) návrhy na přihlášky za kandidáty a členy KSČ     

     
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 29. 10. 1975 1975  A 157 

1. Zpráva celozávodního výboru KSČ a celozávodní konference KSČ ve Spolku 
pro chemickou a hutní výrobu 

  

2. Kádrové složení nového celozávodního výboru a závodní organizace KSČ 
v Severočeských tukových závodech 

  

3. Zpráva o předpokladu splnění plánu 1975 a o návrhu plánu na rok 1976 
v Palivovém kombinátě Antonína Zápotockého 

  

4. Opatření k zabezpečení plenárního zasedání ONV v prosinci 1975   
5. Kádrové otázky   

a) návrh na nové příslušníky Lidových milicí v okrese   
b) ustavení základní organizace KSČ při 25. ZDŠ Ústí nad Labem   
c) návrh na přijetí pracovnice OV KSČ – členská evidence     
d) změna ve funkci ředitele závodu 04 Zdravotnické zásobování                    

v Ústí nad Labem   
  

e) návrh na schválení vedoucího kádrového a personálního útvaru 
Ústředního podniku zemědělské techniky v Chabařovicích   
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f) návrh na schválení studia na Vysoké škole družstevní v Moskvě –                     
M. Čekanová   

  

g) návrhy posluchačů stranických kursů       
h) návrh na schválení obhajoby kandidátské práce ing. Zdeňka Olexy     
i) návrh na schválení do funkce technického delegáta v zahraničí –        

T.  Appel     
  

j) návrh na schválení cest do zahraničí       
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 12. 11. 1975 1975 A 157 

1. Příprava plenárního zasedání   
a) zpráva o přípravě výročních členských schůzí a konferencí v okrese   
b) činnost předsednictva OV KSČ od 1. 8. do 31. 10. 1975   
c) kontrola usnesení z plenárního zasedání OV KSČ z 23. 7. 1975; 

vyřízení připomínek 
  

d) návrh na usnesení OV KSČ ze dne 19. 11. 1975   
2. Návrh upraveného plánu práce OV KSČ a předsednictva OV KSČ do konce 

1. čtvrtletí 1976 
  

3. Návrh zprávy na plenární zasedání OV KSČ o současném stavu a dalším 
rozvoji zemědělství a potravinářského průmyslu v okrese včetně návrhu 
usnesení 

  

4. Rozpočet okresní organizace KSČ na rok 1976   
5. Zabezpečení a kádrová příprava konference OV Českého svazu 

protifašistických bojovníků v Ústí nad Labem 
  

6. Zajištění komplexní prověrky na Odborném učilišti Pozemních staveb                    
Ústí nad Labem 

  

7. Průběh členských schůzí základních organizací KSČ v okrese v říjnu   
8. Kádrové otázky   

a) návrh na složení celozávodního výboru a závodní organizace KSČ                
v Severočeské armaturce 

  

b) návrh na hodnocení L. Vlacha předsedy celozávodního výboru KSČ 
Palivového kombinátu A. Zápotockého 

  

c) návrh na složení nového celozávodního výboru a závodní 
organizace KSČ v Palivovém kombinátu Antonína Zápotockého 

  

d) návrh na uvolněného předsedu celozávodního výboru KSČ                        
n. p. Státní statek Ústí nad Labem a jeho hodnocení 

  

e) návrh na schválení uvolněné předsedkyně celozávodního výboru 
KSČ v Severočeských tukových závodech a její hodnocení   

  

f) návrh na kádrové zabezpečení výročních členských schůzí na úseku 
zemědělství, vesnických organizací a potravinářského průmyslu   

  

g) návrh na schválení politické pracovnice OV KSČ na úsek střediska 
informací     

  

h) návrh posluchačů stranických kursů     
i) návrh na schválení cesty do zahraničí     
j) návrh na složení výborů závodní organizace KSČ ve Spolku pro 

chemickou a hutní výrobu   
  

9. Organizační otázky       
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a) návrhy na přihlášky za kandidáty a členy KSČ     
     
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 26. 11. 1975 1975 A 158 

1. Hodnocení předsedy celozávodního výboru KSČ K. Slapničky a návrh                   
do funkce předsedy celozávodního výboru KSČ v Tonasu Neštěmice; 
organizační zabezpečení konání výročních schůzí KSČ a kádrové složení 
nových výborů 

  

2. Předpoklad splnění plánu na rok 1975 v Tonasu a vypracování návrhu 
plánu podniku na rok 1976 

  

3. Návrh na složení celozávodního výboru KSČ, kontrolní a revizní komise 
celozávodního výboru KSČ, výborů závodní organizace v n. p. Kovohutě              
S. M. Kirova Povrly; schválení Z. Kouby do funkce neuvolněného předsedy 
celozávodního výboru KSČ v Kovohutích 

  

4. Návrh plánu na rok 1976 a rozpis plánu 6. pětiletky v Kovohutích Povrly   
5. Zpráva o provedené inventuře, prohlídkách zbraní a materiálu                               

v jednotkách Lidových milicí za rok 1975 
  

6. Informace o přípravě výročních členských schůzí základních organizací KSČ 
okresu 

  

7. Kádrové otázky   
a) návrh na složení výborů základních organizací KSČ     
b) návrh na kádrové zabezpečení výročních členských schůzí                          

v zemědělství 
  

c) návrh na kádrové zabezpečení výročních členských schůzí                           
ve školství a kultuře 

  

d) návrh na složení MV KSČ Povrly, uliční organizace KSČ Roztoky, 
Neštědice, Povrly 

  

e) návrh na složení výborů uličních organizací KSČ Chabařovice                   
a Neštěmice 

  

f) návrh na umístění prokurátora JUDr. Strnada   
g) návrh na udělení státního vyznamenání „Řád práce“ J. Kopřivovi                              

ze Sklo-Unionu Ústí nad Labem 
  

h) návrh posluchačů kursu v Krajské politické škole – M. Rybka, ředitel 
Melioračního družstva Trmice 

  

i) zajištění plenárního zasedání ONV v lednu1976   
j) návrhy na zrušení členství a kandidátství v KSČ       
k) zabezpečení pléna OV KSČ v prosinci 1975     
l) uvolnění předsedy celozávodního výboru KSČ v Kovohutích       
m) návrh na doplnění členů do stálé okresní volební komise     
n) návrh na kádrové složení závodního výboru KSČ a kontrolní                         

a revizní komise a výborů závodních organizací KSČ ve Spolku pro 
chemickou a hutní výrobu 

  

8. Organizační otázky       
a) návrhy na přihlášky do KSČ     
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 10. 12. 1975 1975 A 158 
1. Zpráva o podílu vedoucích hospodářských pracovníků na zkvalitnění 

úrovně výrobních porad v průmyslových podnicích a závodech okresu 
  

2. Zpráva o zahájení a průběhu stranického vzdělávání v období 1975-1976   
3. Průběžná zpráva o zkušenostech a výsledcích výročních členských schůzí   
4. Informace o průběhu členských schůzí základních organizací KSČ v okrese   

v měsíci listopadu 1975 
  

5. Písemný text brožurky pro okresní konferenci   
6. Kádrové otázky   

a) hodnocení předsedy městského výboru KSČ Ústí nad Labem                     
M. Kapouna a návrh do stejné funkce 

  

b) uvolnění z funkce neuvolněného předsedy celozávodního výboru 
KSČ Severočeské armaturky A. Hašana; návrh na schválení 
neuvolněného předsedy celozávodního výboru KSČ F. Cymbála 

  

c) návrhy na složení výborů základních organizací KSČ     
d) návrhy na složení výborů základní organizace KSČ Okresního ústavu 

sociální péče v Ústí nad Labem 
  

e) návrhy na složení výborů základní organizace KSČ Svazarmu     
f) návrh na schválení instruktora OV KSČ pro řízení stranické práce              

v závodní organizaci Tlakové plynárny     
  

g) návrh na schválení obhajoby kandidátské disertační práce     
h) návrh posluchačů stranického kursu       
i) návrh na udělení pamětní medaile a vyznamenání       
j) návrh na schválení služební cesty do zahraničí     
k) návrh na kádrové složení celozávodního výboru KSČ a kontrolní                  

a revizní komise ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu; 
hodnocení předsedy celozávodního výboru Vaise     

  

7. Organizační otázky     
a) návrhy na přihlášky kandidátů KSČ     

     
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 17. 12. 1975 1975 A 158 

1. Zpráva o plnění úkolů v politické a bojové přípravě jednotek Lidových 
milicí v roce 1975 a plnění hlavních úkolů na úseku Lidových milicí                        
od minulé konference 

  

2. Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ od 29. 10. do 19. 12. 1975   
3. Průběžná zpráva o zkušenostech a výsledcích výročních členských schůzí   
4. Příprava plenárního zasedání   
5. Informativní zpráva o předpokládaných výsledcích plnění plánu a rozpočtu 

na rok 1975 a o rozpisu prováděcího plánu a rozpočtu na rok 1976                        
v hospodářství národních výborů okresu 

  

6. Kontrola plnění usnesení předsednictva OV KSČ ze dne 17. 9. 1975   
7. Zpráva o stavu politických pracovníků Československé lidové armády                  

v záloze 
  

8. Kádrové otázky   
a) návrh na nové příslušníky Lidových milicí v okrese   
b) návrh na vyznamenání příslušníků Lidových milicí k „Únoru“   
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c) návrh posluchačů stranického kursu na Krajské politické škole   
d) návrh na vyznamenání a medaile   
e) návrh na předsedu celozávodního výboru Sklo Unionu – Válek   
f) návrhy na přihlášky kandidátů KSČ   

     
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 14. 1. 1976 1976 A 159 

1. Písemná zpráva pro delegáty okresní konference   
2. Návrh na usnesení městské konference v Ústí nad Labem konané                     

dne 31. 1. 1976 
  

3. Návrh na složení městského výboru KSČ a městské kontrolní a revizní 
komise 

  

4. Návrhy plánů práce na rok 1976 ONV, okresní odborové rady, OV SSM,                
OV Svazu československo-sovětského přátelství, OV Národní fronty 

  

5. Zabezpečení plenárního zasedání ONV dne 22. 4. 1976   
6. Kádrové otázky   

a) schválení stáže na oddělení průmyslu OV KSČ od 1. 2. 1976 – J. 
Cukr a J. Vaníček 

  

b) návrh na předsedu celozávodního výboru KSČ ve Spolku pro 
chemickou a hutní výrobu – J. Sochanič 

  

c) návrh na složení výborů základní organizace KSČ – Krajského 
dopravního střediska 

  

d) návrh na vedoucího kádrové a personální práce v Zemědělských 
stavbách – J. Hodač od 1. 2. 1976 

  

e) návrh na zařazení do kádrových rezerv ministerstva zdravotnictví 
pro rozvojové země   

  

f) změna ve funkci ředitele Vodohospodářských staveb – stavební 
správy     

  

g) kádrové zabezpečení výročních členských schůzí na úseku školství     
h) návrh na funkci náměstka pro kádrovou a personální práci                             

v n. p. Československá automobilová doprava –  K. Svatoš   
  

i) změna ve funkci ředitele závodu Československá plavba labsko-
oderská  

  

j) návrh na úpravu platu administrativních pracovnic ideologického 
oddělení OV KSČ     

  

k) schválení dlouhodobého studijního pobytu Ot. Söhnela v Anglii       
l) návrhy posluchačů do stranických kursů     
m) návrh na schválení vyznamenání „Za vynikající práci“ R. Počtovi                   

z Tonasa Neštěmice   
  

n) návrhy na schválení služebních cest do zahraničí     
7. Organizační otázky       

a) návrh na vybudování památníku Sovětské armády v Nakléřově, 
schválení záměru   

  

b) zpráva o plnění směrnic ÚV KSČ ke zkvalitňování členské základny 
KSČ od XIV. sjezdu KSČ a v roce 1975 v okrese   

  

c) výsledky disciplinární činnosti za rok 1975       
d) návrhy na zrušení členství a kandidátství v KSČ       
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Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 28. 1. 1976 1976 A 159 
1. Zpráva o vyřizování stížností dopisů pracujících došlých na OV KSČ                   

ve 2. pololetí 1975 
  

2. Zpráva o plnění úkolů na úseku Jednotného systému branné výchovy 
obyvatelstva v okrese za rok 1975 

  

3. Zhodnocení průběhu a výsledků výročních členských schůzí základních 
organizací KSČ v okrese konaných v období 1975-1976 

  

4. Žádost n. p. Prefa o udělení souhlasu k uplatnění racionalizace principů 
mzdové soustavy v 1. pololetí 1976 

  

5. Informace o průběhu členských schůzí základních organizací KSČ okresu         
za 4. čtvrtletí 1975 

  

6. Zabezpečení oslav Mezinárodního dne žen v roce 1976 v okrese   
7. Kádrové otázky   

a) návrh do uvolněné funkce náčelníka provozního oddílu 
Československých státních drah v Ústí nad Labem – ing. V. Vrabec 

  

b) změna ve funkci ředitele Zemědělských staveb   
c) návrh do funkce krajského obchodního inspektora České obchodní 

inspekce pro Severočeský kraj – Gabriel Zmátl 
  

d) stáž V. Arnolda na zemědělském oddělení OV KSČ od 1. 2. 1976   
e) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ z 29. 10. 1975     
f) výsledky šetření a závěry komplexní prověrky na Odborném učilišti 

Pozemních staveb     
  

g) schválení instruktorů pro základní a vesnické organizace KSČ       
h) návrh na schválení uvolněného předsedy závodního výboru ROH 

Státního statku Ústí nad Labem 
  

i) změna ve funkci neuvolněného předsedy OV Odborových svazů 
pracovníků zemědělství v Ústí nad Labem     

  

j) návrh posluchačů stranického kursu       
k) návrh na propůjčení státních vyznamenání     
l) návrh na úpravu platů pracovníkům OV KSČ       

8. Organizační otázky   
a) návrhy na členy KSČ       
b) návrhy na kandidáty KSČ   

     
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 10. 3. 1976 1976 A 159 

1. Rozbor stavu a kvalifikační úrovně kádrů mimostranické nomenklatury             
OV KSČ k 31. 10. 1975 

  

2. Politicko-organizační zabezpečení jarních zemědělských prací v roce 1976; 
informativní zpráva o výsledcích plnění plánu za leden a únor v živočišné 
výrobě na Státním statku Ústí nad Labem 

  

3. Zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ 26. 3. 1976   
4. Harmonogram věcného a časového postupu národních výborů a Národní 

fronty při uplatňování „Zásady pro vypracování volebních programů 
Národní fronty“ pro příští volební období v okrese Ústí nad Labem 

  

5. Návrh zabezpečení vydávání Zpravodaje OV KSČ   
6. Informace ke knihám V. Kopeckého a informace z porady tajemníků   
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ústředních výborů pro ideologickou práci ve Varšavě 
7. Kádrové návrhy   

a) návrh na zařazení do kádrových rezerv KV KSČ     
b) změna ve funkci vedoucího závodu Textilany   
c) návrh na propůjčení hornických vyznamenání ke Dni horníků                      

a energetiků 
  

d) návrh na udělení pamětních medailí   
e) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ ze dne                                      

29. 10. 1975 o zařazení Š. Hudce do Krajské politické školy 
  

f) návrh na služební cesty do zahraničí   
8. Organizační otázky   

a) návrh na revokaci usnesení schůze předsednictva OV KSČ ze dne 
26. 11. 1975  

  

9. Kádrové záležitosti   
a) návrh na předsedu základní organizace KSČ v Prefě Vaňov     
b) ustavení základní organizace KSČ učiliště Strojobal a návrh                       

do funkce předsedy základní organizace KSČ   
  

c) návrh na zavedení disciplinárního řízení s ing. Zd. Boreckým       
d) návrh na zrušení členství a vyloučení z KSČ       
e) návrhy na přihlášky do KSČ       
f) projednání žádosti delegace do Vladimiru a Karl-Marx-Stadtu        

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 24. 3. 1976 1976 A 160 

1. Zpráva o stavu a úrovni rozvoje iniciativy pracujících, aktivity občanů                
v okrese na počest 30. výročí osvobození a XV. sjezdu KSČ v roce 1975-
1976 

  

2. Zhodnocení okresní konference KSČ konané 21. - 22. 2. 1976                                  
v Ústí nad Labem 

  

3. Rozbor přednesené i nepřednesené diskuse členů okresní konference KSČ 
konané 21. – 22. 2. 1976 

  

4. Návrh plánů činnosti komisí OV KSČ na období do konce roku 1976   
5. Začlenění družstevního sektoru JZD Dubice a Všebořice do n. p. Státní 

statek Ústí nad Labem 
  

6. Návrh na sloučení obcí a vytvoření společných národních výborů v okrese 
Ústí nad Labem 

  

7. Stav a úroveň rozpisu prováděcího plánu na rok 1976 v podnicích                         
a závodech okresu 

  

8. Žádost Severočeského ředitelství spojů o udělení souhlasu k uplatnění 
racionalizace principů mzdové soustavy v 1. pololetí 1976 

  

9. Zajištění a harmonogram postupu při provádění komplexního hodnocení 
pracovníků 

  

10. Kádrové návrhy   
a) změna ve funkci technického náměstka Krajské správy spojů   
b) přeřazení pracovníků mezi úseky OV KSČ     
c) návrh do funkce instruktora základní organizace KSČ Montážních 

závodů spojů Ústí nad Labem 
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d) návrh na propůjčení a udělení vyznamenání   
e) udělení titulu „Podnik 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou 

armádou“ Výzkumnému ústavu anorganické chemie 
  

f) návrhy na schválení služebních cest do zahraničí   
g) návrh na nové příslušníky Lidových milicí v okrese   

11. Organizační záležitosti   
a) návrh na zrušení základní organizace KSČ Nemocnice tuberkulosy               

a respiračních nemocí Bukov a sloučení se základní organizací KSČ 
Krajského ústavu národního zdraví  

  

b) ustavení základní organizace KSČ Krajské knihovny M. Gorkého               
a Severočeského nakladatelství v Ústí nad Labem; návrh do funkce 
předsedy 

  

c) návrh na vyškrtnutí z řad kandidátů KSČ     
d) návrhy na přihlášky do KSČ         
e) zabezpečení májových oslav     
f) návrhy na přihlášky kandidátů KSČ       

     
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 7. 4. 1976 1976 A 160 

1. Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ od 1. 10. do 31. 12. 1975   
2. Plnění jednotného plánu kulturně výchovné činnosti v roce 1975, hlavní 

cíle a směry pro rok 1976 
  

3. Hodnocení nové organizace a řízení n. p. Státního statku Ústí nad Labem   
4. Návrh čestného hlášení XV. sjezdu KSČ   
5. Kontrolní zpráva o úrovni životního prostředí, obchodu, služeb a výstavbě 

v obcích okresu 
  

6. Průběh členských schůzí v měsíci březnu v okrese   
7. Návrh zajištění Letní mírové slavnosti v Dubičkách   
8. Kádrové otázky   

a) zpráva o šetření k prohlášení Egersdorfa   
b) návrh na komplexní hodnocení předsedy a tajemníka OV 

Československého svazu tělesné výchovy  
  

c) návrh do funkce pracovníka pro uspořádání archivu OV KSČ –                     
J. Sojka   

  

d) návrh do funkce technické pracovnice (uklízečky) na OV KSČ       
e) změna ve funkci tajemníka OV SSM se zodpovědností za 

pionýrskou organizaci     
  

f) návrh na schválení stáže na OV KSČ J. Maleče, vedoucího politicko-
ideologického odboru Odborového domu kultury pracujících  

  

g) schválení do funkce obchodního náměstka ředitele                                         
n. p. Mototechna Ústí nad Labem     

  

h) návrh do stranického kursu pro pracovníka OV KSČ     
i) návrhy na udělení vyznamenání a medailí       
j) návrh na schválení obhajoby kandidátské práce ing. Jiřího Nováka       
k) návrh na zrušení vesnické organizace KSČ Strádov     
l) návrhy na schválení cest do zahraničí       
m) návrh politicko-organizačního zajištění hodnocení poslanců   
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národních výborů všech stupňů   
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 21. 4. 1976 1976 A 160 

1. Výběrové řízení uchazečů pro studium na vysoké škole pedagogického 
směru 

  

2. Návrh na hlavní úkoly volebního programu OV Národní fronty na období 
1976-1980 

  

3. Zpráva o účinnosti a výsledcích masové politické práce v okrese; 
komplexní program masově politické práce v období příprav a průběhu 
voleb do zastupitelských orgánů národních výborů v roce 1976 

  

4. Návrh politicko-organizačního zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ          
na měsíc červenec 1976 

  

5. Návrh plánu práce komise zasloužilých členů KSČ při OV KSČ                                             
v Ústí nad Labem na rok 1976 

  

6. Kádrové otázky   
a) hodnocení M. Leflera, tajemníka OV Československého svazu 

tělesné výchovy v nomenklatuře OV KSČ za období 1974-1976 
  

b) návrh na složení hodnotících komisí poslanců národních výborů   
c) schválení M. Dubinčáka do kursu Vysoké školy politické ÚV KSČ             

pro pracovníky aparátu KSČ   
  

d) návrh na zařazení mjr. Novotného do kádrových rezerv KV KSČ                          
v Ústí nad Labem 

  

e) udělení vědecké hodnosti MUDr. H. Duchkové   
f) návrh na udělení vyznamenání a medailí   
g) návrhy na zařazení do vědecké aspirantury a na obhajobu 

kandidátské práce 
  

h) návrhy na schválení soukromých cest do zahraničí     
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 5. 5. 1976 1976 A 161 

1. Kádrový projekt orgánů a organizací ROH v Ústí nad Labem   
2. Postup rozpracování závěrů XV. sjezdu KSČ v okresní organizaci KSČ                 

Ústí nad Labem 
  

3. Zpráva o přípravě voleb do zastupitelských orgánů národních výborů, 
návrh kádrového projektu voleb, rozmístění agitačních středisek, plány 
přípravy agitačních kolektivů 

  

4. Zpráva o činnosti předsednictva OV KSČ v období od 26. 3. do 30. 4. 1976   
5. Návrh na protokol přizvávaných na jednání předsednictva OV KSČ                        

a plenární zasedání OV KSČ 
  

6. Politicko-organizační zabezpečení druhé etapy jarních prací se zaměřením 
na zajištění objemné píce v roce 1976 

  

7. Zabezpečení plenárního zasedání ONV dne 24. 6. 1976   
8. Kádrové otázky   

a) návrh na složení výboru základní organizace KSČ ve Výzkumném 
ústavu anorganické chemie  

  

b) návrh na ustavení závodní organizace KSČ v Severočeské 
konstruktivě a návrh jejího předsedy 
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c) spojení vesnických organizací KSČ Rýdeč, Tašov, Malečov                      
ve vesnické organizaci Malečov od 1. 6. 1976 

  

d) návrh na udělení pamětních medailí   
e) návrh na obhajobu kandidátské disertační práce v oboru 

společenských věd 
  

f) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ ze dne 28. 1. 
1976 – schválení kpt. Matušky do kursu Krajské politické školy   

  

g) návrhy na schválení cest do zahraničí    
h) návrh na vyškrtnutí, vyloučení a zrušení členství       
i) návrhy na přihlášky do KSČ a kandidáty KSČ     

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 19. 5. 1976 1976 A 161 

1. Návrh na doporučení ke studiu vysoké školy pedagogického směru   
2. Návrh volebního programu Národní fronty okresu na období 1976-1981; 

informace o současném stavu zpracování volebních programů měst a obcí 
okresu 

  

3. Návrh plánu družebních styků OV KSČ na léta 1976-1977 schválený KV KSČ 
dne 22. 4. 1976 

  

4. Zpráva o výsledcích plnění hospodářských plánů průmyslových závodů              
v okrese za 1. čtvrtletí 1976 

  

5. Plnění úkolů v živočišné výrobě na Státním statku Ústí nad Labem                            
a současný stav zásobování masem a masnými výrobky v okrese 

  

6. Informace o průběhu členských schůzí základních organizací KSČ v měsíci 
dubnu 1976 

  

7. Zhodnocení májových oslav 1976 v okrese   
8. Kádrové otázky   

a) žádost závodu Československá automobilová doprava 401                             
o udělení souhlasu k uplatnění racionalizace principů mzdové 
soustavy od 1. 7. 1976 

  

b) uvolnění J. Matěje z funkce instruktora OV KSČ od 1. 6. 1976   
c) schválení stáže na zemědělském oddělení OV KSČ V. Schönfeld                

od 1. 7. 1976 
  

d) složení komisí pro závěrečné zkoušky Večerní university marxismu- 
leninismu 

  

e) komplexní hodnocení ředitelů a vedoucích kádrových                                              
a personálních útvarů na úseku zemědělství a potravinářského 
průmyslu 

  

f) komplexní hodnocení výrobně technického náměstka                                                                   
n. p. Kovohutě – Filip 

  

g) návrh na schválení Filipa na ředitele   
h) uvolnění hlavního ekonoma Severočeských tukových závodů 

Adolfa Rychtáře 
  

i) návrh na schválení hlavního ekonoma Severočeských tukových 
závodů – P. Chrudimský  

  

j) návrh na propůjčení státního vyznamenání „Za vynikající práci“                                 
V. Machačovi k 50. narozeninám     
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k) návrh na udělení pamětní medaile k 25. výročí socialistického 
zemědělství L. Rajnochovi u příležitosti 55. narozenin   

  

l) návrh na přijetí ing. P. Jeništy na externí aspiranturu na Vysoké 
škole chemicko-technologické v Praze     

  

m) návrh na státní vyznamenání „Za službu vlasti“ – K. Hrabač     
n) výsledky disciplinárního řízení s ing. Boreckým       

9. Organizační záležitosti   
a) politicko-organizační zabezpečení slavnostního vyřazení absolventů 

Večerní university marxismu-leninismu 
  

b) návrhy na přihlášky kandidátů KSČ       
     
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 2. 6. 1976 1976 A 161 

1. Návrh volebního programu Národní fronty v okrese na období 1976-1981   
2. Dosavadní a navrhované politické a třídní složení MěNV a MNV, současné 

složení uvolněných a neuvolněných předsedů a tajemníků národních 
výborů v okrese včetně předpokládaných změn 

  

3. Žádost Okresního podniku místního průmyslu (OPMP) v Ústí nad Labem               
o udělení souhlasu k uplatnění racionalizace principů mzdové soustavy               
od 1. 7. 1976 

  

4. Žádost Československé plavby labsko-oderské (ČSPLO) – přístav o udělení 
souhlasu k uplatnění racionalizace principů mzdové soustavy ve 2. pololetí 
1976 

  

5. Výsledek revize rozsahu, účelnosti a vedení stranické administrativy                   
ve vybraných závodních organizacích a celozávodního výboru KSČ řízených 
OV KSČ 

  

6. Informativní zpráva o realizaci a záměrech nového pojetí škol I. a II. cyklu   
v okrese 

  

7. Zpráva o současném stavu realizace Dokumentu dlouhodobé koncepce 
rozvoje krajského města 

  

8. Kádrové otázky   
a) komplexní hodnocení předsedy Jednoty A. Petráčka za období 

1974-1976 
  

b) návrh na nové příslušníky Lidových milicí v okrese   
c) návrh na vyloučení J. Petra z řad Lidových milicí   
d) návrh na změnu předsedy závodní organizace KSČ Pozemní stavby, 

stavební správy – V. Myšičková 
  

e) změna ve funkci náčelníka železničního oddělení Veřejné 
bezpečnosti 

  

f) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ ze dne                       
10. 3. 1976 o udělení pamětní medaile Kozákovi 

  

g) návrhy posluchačů stranických kursů   
h) návrh na udělení státního vyznamenání z kvóty Federálního 

ministerstva všeobecného strojírenství Zd. Lindrovi 
  

i) návrh na složení komise pro tvorbu regionálních dějin KSČ   
j) návrh plánu práce komise regionálních dějin KSČ na období                   

1976 - 1977 
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k) návrh na schválení cest do zahraničí     
   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 16. 6. 1976 1976 A 162 

1. Kontrola usnesení předsednictva OV KSČ od 1. 1. - 7. 4. 1976   
2. Zpráva o stavu a úrovni společensko-vědních předmětů na školách I. cyklu   
3. Dislokace učitelů škol I. cyklu   
4. Kontrolní zpráva o plnění úkolů ve výstavbě Lomu Chabařovice                                   

a Sezónního zdroje svítiplynu Čechy II.  
  

5. Stav a postup rozpracování závěrů XV. sjezdu KSČ   
6. Informativní zpráva o průběhu komplexního hodnocení poslanců okresu   
7. Informace o průběhu členských schůzí základních organizací KSČ v měsíci 

květnu 1976 v okrese 
  

8. Současný stav růstu členské základny k 31. 5. 1976   
9. Organizační záležitosti   

a) zabezpečení pléna OV KSČ v červenci   
10. Kádrové otázky   

a) komplexní hodnocení ředitelů, náměstků a vedoucích kádrových                 
a personálních útvarů na úseku zemědělství a potravinářského 
průmyslu 

  

b) komplexní hodnocení nomenklaturních pracovníků OV KSČ                       
na úseku ideologie  

  

c) návrh na schválení J. Uhlíře do Krajské politické školy od září 1976   
d) změna ve funkci uvolněného tajemníka MěNV Neštěmice     
e) návrh na absolventa vysoké školy pedagogického směru                            

při zaměstnání     
  

f) návrh posluchačů dvouleté diplomatické školy v Moskvě       
g) návrh na udělení čestného titulu „Zasloužilý zdravotnický 

pracovník“ – B. Rödlové  
  

h) návrh na úpravu platu P. Pejši, politického pracovníka 
ideologického oddělení     

  

i) návrh na doporučení ke studiu internátní střední školy pro pracující     
j) návrh na schválení cest do zahraničí     

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 30. 6. 1976 1976 A 162 

1. Vyřizování připomínek za 1. pololetí; kontrolní zpráva o výsledcích 
prověrky kontroly práce s připomínkami a náměty z výročních členských 
schůzí a konferencí provedená okresní revizní a kontrolní komisí KSČ 

  

2. Stav a vývoj kriminality za rok 1975 v okrese   
3. Zpráva o výsledcích plnění volebních programů Národní fronty   
4. Zpráva o současném stavu v rostlinné výrobě; zajištění letních sklizňových 

prací na Státním statku Ústí nad Labem 
  

5. Zpráva o stavu, postupu a rozpracování závěrů XV. sjezdu KSČ na Státním 
statku Ústí nad Labem 

  

6. Zajištění vnitrostranické směrnice ÚV KSČ k volbám do zastupitelských 
sborů; harmonogram přípravy 

  

7. Organizační otázky   
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a) opatření k plenárnímu zasedání OV KSČ     
b) návrh na ustavení základní organizace KSČ při OV SSM a návrh             

na předsedu základní organizace KSČ 
  

8. Kádrové otázky   
a) návrh na komplexní hodnocení politicko-organizačního oddělení             

OV KSČ   
  

b) komplexní hodnocení uvolněných funkcionářů MěNV a MNV                       
v okrese   

  

c) návrh na komplexní hodnocení nomenklaturních pracovníků             
OV KSČ       

  

d) návrh na zhodnocení poslanců ONV za volební období 1971-1976     
e) návrh na složení okresní volební komise národních výborů                      

pro volby do zastupitelských sborů 1976     
  

f) návrh instruktorů OV KSČ, ONV a OV Národní fronty pro 
zabezpečení přípravy všeobecných voleb do zastupitelských sborů     

  

g) návrh komise pro masově politickou práci     
h) komplexní hodnocení vedoucího provozovny Severočeské pivovary 

Fr. Votruby     
  

i) komplexní hodnocení místopředsedy Jednoty       
j) návrh na schválení předsedy Jednoty     
k) komplexní hodnocení K. Sailera z OV KSČ         
l) odvolání náčelníka obvodního oddělení Veřejné bezpečnosti 

Chabařovice por. Fr. Čechlovského a jeho schválení do funkce na 
Obvodním oddělení Veřejné bezpečnosti Střekov   

  

m) ukončení stáže J. Cukra na OV KSČ       
n) návrhy posluchačů stranických kursů       
o) návrh na schválení měsíční stáže na oddělení průmyslu OV KSČ     
p) návrh na udělení pamětní medaile A. Čížkovi     
q) návrhy na schválení cest do zahraničí       
r) návrh na uchazeče na denní studium na vysoké škole 

pedagogického směru   
  

s) návrh na vyškrtnutí z řad členů a kandidátů KSČ     
t) návrhy na přihlášky za kandidáty a členy KSČ   

     
 Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 14. 7. 1976 1976 A 163 

1. Zpráva o průběhu a závěru Roku stranické výchovy   
2. Plán práce Domu politické výchovy OV KSČ na období 1976-1977   
3. Návrh na zařazení a vyřazení posluchačů vyššího stupně stranického 

vzdělávání 
  

4. Zásady systému kontroly obsahu, úrovně a účinnosti stranického 
vzdělávání 

  

5. Zpráva o odpisu studijní literatury pro lektory, propagandisty a další 
ideologický aktiv OV KSČ 

  

6. Zajištění ideologické konference OV KSČ 14. 9. 1976   
7. Zpráva o vyřizování stížností a dopisů pracujících, došlých na OV KSČ                  

za 1. pololetí 
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8. Zpráva o plnění úkolů v politické a bojové přípravě jednotek Lidových 
milicí za 1. pololetí 

  

9. Zhodnocení průběhu členských schůzí základních organizací KSČ okresu                   
za měsíc červen 1976 a za 2. pololetí 1975 

  

10. Plán vnitrostranických informací o realizaci závěrů XV. sjezdu KSČ                          
a přípravě voleb na 2. pololetí 

  

11. Návrh na složení etapového výboru 30. ročníku Závodu míru   
12. Kádrové otázky   

a) komplexní hodnocení pracovníků ideologického oddělení, 
školského úseku, nomenklaturních pracovníků OV KSČ v oblasti 
kultury a tisku 

  

b) komplexní hodnocení MUDr. J. Hlíny, ředitele Krajské hygienicko-
epidemiologické stanice Ústí nad Labem 

  

c) komplexní hodnocení JUDr. J. Ondráčka, ředitele pobočky České 
státní pojišťovny Ústí nad Labem 

  

d) návrh na odvolání J. Brutmana z funkce vedoucího kádrového                   
a personálního oddělení podnikového ředitelství Restaurace 

  

e) návrh na propůjčení státního vyznamenání A. Skůrovi u příležitosti 
60. narozenin 

  

f) návrh na udělení medaile J. Suchému k jubileu   
g) návrh posluchačů stranických kursů   
h) obhajoba kandidátské disertační práce ing. R. Smrže, vedoucího 

technologa n. p. Chemopharma   
  

i) návrh na úpravu platu V. Svobody, lektora Domu politické výchovy       
j) návrh na vyloučení z řad KSČ         
k) návrh na schválení cesty do zahraničí  

 
  

Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 28. 7. 1976 1976 A 163 
1. Rozbor hospodaření okresní organizace KSČ za 1. pololetí 1976   
2. Plán výstavby památníků a pamětních desek do roku 1980 a návrh plánu 

do roku 1985 
  

3. Plán organizačně technického zabezpečení voleb po státní linii   
4. Upravený návrh počtu a nové složení poslanců ONV   
5. Politicko-organizační postup stranických organizací a orgánů při rozpisu                 

a zabezpečení 6. pětiletého plánu na léta 1976-1980 a sestavení návrhu 
plánu a rozpočtu na rok 1977 

  

6. Politicko-organizační opatření plenárního zasedání OV KSČ na měsíc září   
7. Postup projednání a zabezpečení Směrnice ÚV KSČ k přijímání bývalých 

členů KSČ za kandidáty KSČ 
  

8. Návrh politicko-organizačního zabezpečení dopisů „K postupu stranických 
organizací a komunistů pracujících v odborovém hnutí v přípravě 
výročních členských schůzí, konferencí a sjezdů ROH“ 

  

9. Kádrové otázky   
a) zařazení J. Rožce jako politického pracovníka   
b) úprava platu J. Kohouta, politického pracovníka   
c) hodnocení nomenklaturních pracovníků OV KSČ, úseku kultury,                
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tisku a školství 
d) návrh na revokaci usnesení předsednictva OV KSČ ze dne                        

28. 5. 1976 – zařazení J. Saláka ke studiu na Vysoké škole politické 
ÚV KSČ   

  

e) návrh na úpravu platů pracovníků OV KSČ     
f) komplexní hodnocení vedoucí kádrového a personálního oddělení 

n. p. Textilany A. Nikodýmové 
  

g) návrh na přihlášky do KSČ a kandidáty KSČ     
h) návrh na schválení cest do zahraničí     

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 11. 8. 1976 1976 A 163 

1. Výsledek kontroly na panelárně Přestanov   
2. Plnění hlavních úkolů hospodářských plánů v závodech a podnicích okresu 

za 1. pololetí 
  

3. Politicko-organizační postup odborových orgánů a organizací při 
zabezpečování úkolů 6. pětiletky 

  

4. Průběžná informace o stavu příprav Letní mírové slavnosti v Dubičkách   
5. Zpráva o schůzové činnosti základních organizací KSČ v okrese za měsíc 

červenec 1976 
  

6. Zabezpečení plenárního zasedání ONV v září1976   
7. Kádrové otázky   

a) návrh na složení obvodních volebních komisí do ONV   
b) návrh na složení místních volebních komisí Národní fronty v obcích, 

kde není ustaven MV Národní fronty 
  

c) komplexní hodnocení vedoucích odborů ONV Ústí nad Labem                       
za období 1974-1976 

  

d) komplexní hodnocení tajemníků OV SSM, OV Svazu 
československo-sovětského přátelství, OV Československého 
červeného kříže za období 1974-1976 

  

e) odvolání zástupce náčelníka obvodního oddělení Veřejné 
bezpečnosti npor. J. Sypeckého pro pořádkovou službu   

  

f) návrh do funkce ředitele Střední průmyslové školy chemické v Ústí 
nad Labem     

  

g) návrh na udělení státního vyznamenání „Za vynikající práci“                         
J. Šimkovi, 1. místopředsedovi MěNV Ústí nad Labem   

  

h) návrh posluchačů stranických kursů       
i) návrh na schválení uchazečů na denní studium na vysoké škole 

pedagogického směru   
  

j) návrh na zrušení členství v KSČ         
k) návrh na přihlášky kandidátů KSČ       
l) návrh na schválení cesty do zahraničí       

   
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 25. 8. 1976 1976 A 164 

1. Doplňující zpráva k žádosti odštěpného závodu n. p. Mototechna                           
k zavedení racionalizace principů mzdové soustavy  

  

2. Politické, organizační a kádrové zabezpečení orgánů Okresní odborové   



[170] 

 

rady, kádrový projekt a průměrný věk orgánu Okresní odborové rady 
3. Návrh plánu práce na 2. pololetí Okresní odborové rady a OV Odborových 

svazů 
  

4. Stav politicko-odborné přípravy učitelů občanské nauky škol II. cyklu; 
politická a odborná připravenost mistrů odborné výchovy a vychovatelů; 
opatření ke zkvalitnění 

  

5. Dislokace učitelů na školách II. cyklu v okrese k 1. 9. 1976   
6. Příprava plenárního zasedání OV KSČ dne 1. 9. 1976   
7. Návrh na kandidáty Národní fronty na poslance ONV   
8. Návrh na kandidáty Národní fronty na poslance MěNV   
9. Návrh na užší výběr kandidátů Národní fronty MěNV a MNV   
10. Návrh na uvolněné a neuvolněné předsedy a tajemníky MěNV a MNV   
11. Návrh na místní volební komise Národní fronty   
12. Zajištění předvolebních schůzí ve městě Ústí nad Labem   
13. Kádrové otázky   

a) komplexní hodnocení Fr. Horáčka, předsedy MěNV Ústí nad Labem   
b) komplexní hodnocení ředitelů, náměstků ředitelů a vedoucích 

kádrových a personálních útvarů na úseku průmyslu za období 
1974-1975 

  

c) návrh na ocenění nejlepších lektorů a organizátorů stranického 
vzdělávání za léta 1975-1976 

  

d) návrh na nové příslušníky Lidových milicí v okrese   
e) návrh M. Jelena do funkce tajemníka ideově výchovné práce             

OV SSM 
  

f) návrh na uvolnění J. Šrejbra z funkce tajemníka OV SSM  
 

  

g) změna ve funkci vedoucího útvaru pro kádrovou práci Krajské 
správy Českého statistického úřadu Ústí nad Labem  

  

h) návrh na Fr. Nováka do kursu Krajské politické školy       
i) návrh na udělení státního vyznamenání „Zasloužilý učitel“                           

A. Macháčkovi   
  

j) návrh na uchazeče na studium vysoké školy pedagogického směru       
k) návrh na propuštění politického pracovníka Murdycha z aparátu   

OV KSČ       
  

l) návrhy na přihlášky kandidátů KSČ      
   
Zápisy ze schůze předsednictva OV KSČ 8. 9. 1976 1976 A 165 

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

  

2. Informace o organizačním a kádrovém zabezpečení stranického vzdělávání 
v období 1976/1977 ve střediscích stranické výchovy v okrese 

  

3. Informativní zpráva o průběhu členských schůzí základních organizací KSČ 
okresu v měsíci srpnu 1976 

  

4. Informativní zpráva o současné situaci v čerpání fondů masa a zásobování 
masnými výrobky v okrese 

  

5. Kontrolní zpráva o připravenosti voleb do zastupitelských sborů a návrh   
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politicko-organizačního zabezpečení volebních dnů, činnost agitačních 
středisek v okrese 

6. Politicko-organizační zabezpečení oslav „VŘSR“ a Měsíce československo-
sovětského přátelství 

  

7. Návrh politicko-organizačního zabezpečení plenárního zasedání OV KSČ 
v říjnu 1976 

  

8. Kádrové otázky   
a) návrh na složení obvodních volebních komisí pro volby                                   

do zastupitelských sborů ve městě Neštěmice v počtu 37 komisí                          
a v Chabařovicích v počtu 33 komisí 

  

b) návrh na složení okrskových volebních komisí pro volby                         
do zastupitelských sborů ve městech Chabařovice, Neštěmice              
a obcích okresu Ústí nad Labem 

  

c) návrh na složení delegace Severočeských tukových závodů                   
do Fettchemie v Karl-Marx-Stadtu 

  

d) návrh na účast členů a pracovníků aparátu OV KSČ na slavnostních 
schůzích konaných u příležitosti Dne horníků 

  

e) návrh na hodnocení nomenklaturních pracovníků OV KSČ 
ideologického oddělení 

  

f) návrh na přijetí politického pracovníka OV KSČ J. Tvrdého na 
zemědělské oddělení  

  

g) návrh na schválení stáže na OV KSČ – P. Sotona a O. Šťastný     
h) návrh na schválení do funkce redaktora Severu – Naďa Dubinová       
i) změna ve funkci vedoucího kádrového a personálního útvaru 

Krajské finanční správy     
  

j) návrh posluchačů stranického kursu Krajské politické školy       
k) návrh na uvolnění V. Šmerdy, ředitele Lidové školy umění z funkce 

a z nomenklatury OV KSČ; návrh na prozatímní vedení Lidové školy 
umění J. Zárubovou   

  

l) návrh na schválení cesty do zahraničí       
m) návrh na přihlášky do KSČ a kandidáty KSČ       

     
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 22. 9. 1976 1976 A 165 

1. Zpráva o církevní situaci a religiozitě v okrese a současný stav a zaměření 
ateistické výchovy 

  

2. Zpráva o výsledcích odborových orgánů v okrese – rozpracování úkolů               
od XV. pléna Ústřední rady odborů do IX. všeodborového sjezdu; přehled   
o konečném stavu připravenosti voleb do odborových úseků, dílenských                 
a závodních výborů ROH v okrese 

  

3. Zpráva o zvyšování zásad politicko-ideové úrovně členů volených 
stranických orgánů a pracovníků aparátu OV KSČ 

  

4. Připravenost voleb do zastupitelských orgánů národních výborů – 
zabezpečení volebního dne 

  

5. Zpráva o zásobování potravinářským a průmyslovým zbožím v okrese   
6. Zpráva o stavu rozvoje iniciativy pracujících, aktivita v okrese na počest       

XV. sjezdu KSČ za 1. pololetí 
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7. Kádrové otázky   
a) návrh na kandidáty Národní fronty na poslance ONV   
b) komplexní hodnocení nomenklaturních pracovníků OV KSČ, 

oddělení průmyslu 
  

c) návrh na uvolnění z funkce tajemníka OV SSM   
d) změna ve funkci ředitele Zemědělského nákupního závodu   
e) změna ve funkci předsedy JZD Všebořice   
f) návrh na udělení státních vyznamenání   
g) schválení obhajoby kandidátské disertační práce – RNDr. Fr. Kaše   
h) návrhy posluchačů stranických kursů   
i) návrh na obsazení vedoucích kursů v Okresní politické škole   
j) návrh na schválení cest do zahraničí   
k) návrhy na vyškrtnutí z řad kandidátů, zrušení členství a vyloučení            

z řad KSČ   
  

l) návrhy na přihlášky kandidátů KSČ   
       
Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 6. 10. 1976 1976 A 165 

1. Zpráva o stavbě Epichlorhydrinu Tetrapér, zajišťované ve Spolku pro 
chemickou a hutní výrobu 

  

2. Žádost Okresní správy silnic o udělení souhlasu k uplatnění racionalizace 
principů mzdové soustavy od 1. 11. 1976 

  

3. Příprava plenárního zasedání ONV dne 13. 10. 1976   
4. Návrh politicko-organizačního zabezpečení přípravy plenárního zasedání 

ONV 
  

5. Program přípravy zasedání předsednictva OV KSČ 21. – 24. 10. 1976   
6. Vyhodnocení Mírové slavnosti v Dubičkách   
7. Kádrové otázky   

a) komplexní hodnocení nomenklaturních pracovníků OV KSČ, 
oddělení průmyslu 

  

b) změna ve funkci ředitele n. p. Stavební stroje   
c) návrh na složení delegace Severočeského průmyslu masného                      

do Fleischkombinat v Karl-Marx-Stadtu   
  

d) návrh na udělení vyznamenání       
e) návrh posluchačů stranických kursů     
f) návrh do funkce poslance ONV     
g) návrh na poslance ONV – PhMr. M. Martinec       
h) přihlášky do KSČ a kandidáty KSČ       

     
Zápis z jednání předsednictva OV KSČ v průběhu voleb do zastupitelských 
orgánů 21. - 23. 10. 1976 

1976 A 165 

1. Žádost n. p. Restaurace Ústí nad Labem o udělení souhlasu k uplatnění 
racionalizace principů mzdové soustavy k 1. 11. 1976 

  

2. Žádost Výrobního družstva Lípa o udělení souhlasu k uplatnění 
racionalizace principů mzdové soustavy k 1. 11. 1976 

  

3. Žádost Okresního stavebního podniku o udělení souhlasu k uplatnění 
racionalizace principů mzdové soustavy k 1. 11. 1976 
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4. Žádost n. p. Staviva o udělení souhlasu k uplatnění racionalizace principů 
mzdové soustavy k 1. 11. 1976 

  

5. Ideové zaměření a politicko-organizační opatření k zabezpečení oslav                  
69. výročí „VŘSR“ a Měsíce československo-sovětského přátelství 

  

6. Kádrové otázky   
a) návrh složení orgánu ONV na období 1976-1981   
b) návrhy posluchačů stranických kursů   
c) návrh ke studiu J. Běleckého na Vysoké škole politické v Praze   

7. Jednání předsednictva OV KSČ o průběhu voleb do zastupitelských orgánů 
ve dnech 21. - 23. 10. 1976 

  

 


