
Zápis z výborové schůze č. 2/2009 

konané dne 23. května 2009 v Doksech – turnaj v kuželkách 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni: P. Kumstát., P. Kostka, O. Popelka, P. Musil, J. Bobek 

Omluveni: M. Ouvínová , M. Bradáč, J. Osmík, O. Sychrovská 

 Hosté: A. Blažek, P., M. a R. Nešporovi 

 

Program:  

1. Jednání na magistrátu v ÚL 

2. Sestavení kandidátky pro valnou hromadu 

3. Špatná situace při získávání sponzorských darů 

4. Ostatní – euroklíč, konference KP v Děčíně 

 

1. Byli jsme přizváni ke členství v expertní skupině pro odstraňování bariér v Ústí 

nad Labem, výhledově s rozšířením působnosti na celý ÚL kraj. Začátkem května 

se P. Kostka zúčastnil jednání s náměstkyní primátora Zuzanou Kailovou. 

Expertním skupinu povede p. Jaroslav Slavík, předseda krajského výboru NRZP a 

skupina má za cíl vytipovat vhodnou trasu, která bude bezbariérově upravena 

v rámci vládního programu Mobility pro všechny a dále se bude věnovat úpravám 

bariérových míst v Ústí nad Labem a realizaci propojení Integrovaného 

Záchranného Systému s evidencí osob se ZP v Ústí nad Labem, případně v kraji.  

Ústečtí byli s tímto seznámeni a vyzváni k mapování bariérových míst ve městě, 

protože se otevírá šance problémová místa upravit. Zároveň se zúčastníme 

konference o bariérách, která se bude konat v září t.r. v ÚL za účasti představitelů 

města.  

2. Členové výboru byli vyzváni k vytipování vhodných kandidátů pro sestavení 

kandidátky na volební valnou hromadu. Zároveň všichni přítomní potvrdili, že 

hodlají ve volbách do výboru znovu kandidovat. Jako možní kandidáti byli 

jmenováni např. B. a M. Špiclovi, A. Blažek…. 

3. Letošní špatná situace se sponzoringem vyvrcholila sponzorskými dary od SaM 

Děčín 1.500,- Kč a od fy Severočeská plynárenská, kde jsme loni dostali 50.tisíc 

Kč, letos jen pár reklamních předmětů na ceny. Houfně se všichni ohánějí 

krizí…Sponzorům přesto děkujeme i za drobné dary…. 

4. V Děčíně je možno získat euroklíč za 357,- Kč u STP, plán Národní rady, že 

během letoška budou euroklíče zdarma zřejmě nevyjde. NRZP nenalezla pro 

projekt euroklíče dostatečnou podporu a zavádění euroklíče v ČR nepostupuje tak, 

jak bychom uvítali.  

Na děčínském zámku proběhlo slavnostní zakončení prvního komunitního plánu 

(KP) města za účasti politické reprezentace a významných osob společenského a 

kulturního života ve městě. Primátor V. Raška vyslovil procesu KP podporu, stejně 

tak i jeho náměstek p. Samler. AVAZ se KP aktivně účastní a za svůj přístup jsme 

byli chváleni. Máme tedy na Magistrátu dobré jméno. Dle vyjádření Ing. Vávrové 

by měl druhý KP být zaměřen ještě více na odstraňování bariér. Tvorba druhého 

KP města Děčína začne na podzim letošního roku.   

 

 

V  Děčíně 26.5.2009  

zapsal: P. Kostka  

zápis ověřili: P. Kumstát, O. Popelka   

 


