
 

 

 

 

 
 SVAZEK OBCÍ V REGIONU KRUŠNÝCH HOR 

   Mostecká 1, Litvínov PSČ 436 01 
 

 

 

 
Zápis z jednání členské schůze SORKH 

 
04.03.2022  Zámek Valdštejnů - Litvínov  

 

 

Přítomni: Dle prezenční listiny 

 

Program jednání členské schůze SORKH: 

 

1. Úvod 

2. Schválení programu jednání 

3. Žádost Litvínova – výstava na zámku 

4. Hřebenovka – představení projektu – host Zdeňka Šrédlová 

5. Různé 

6. Závěr  
 

K bodu č.1 
 

Předseda SORKH David Kádner zahájil jednání v 9,00  hodin,  

 

 

K bodu č.2 
 

Předseda předložil program jednání a dotázal se, zda chce někdo program doplnit. Předseda doplnil 

program o informace jednatelky Krušnohorské polikliniky Litvínov Petry Havlové  o možné pomoci 

Ukrajině. Přesunul bod č. 4 na první pozici jednání.  

 

O programu dal hlasovat. 

 

Členská schůze schvaluje program jednání 04.03.2022 

 

Pro: 8  Proti:  0 Zdržel se: 0  

 

Program byl schválen 

 

 

Ověření provedou: Mgr. Zděnka Němečková, Roman Dub 

Zapisovatelka: Ing. Petra Fryčková 

 

 

Paní jednatelka Petra Havlová poděkovala všem přítomným za podporu a za pomoc při sdílení 

informací o sbírce a pomoci ukrajinským uprchlíkům. Bude se aktualizovat seznam potřebných věcí 

pro uprchlíky. Poliklinika oslovila i další partnery a řeší se dodávka a zabezpečení stravy. V případě 

jakýchkoliv dotazů či nápadů prosím kontaktujte paní jednatelku. 

 



K bodu č. 4 – Hřebenovka 

Paní Zdeňka Šrédlová – zástupce KČT, má na starosti koordinaci modernizace pěších tras po 

celé České republice a zároveň se stará o to, aby se zrealizovala Hřebenovka přes Krušné hory. 

Byl představen projekt (viz prezentace ) 

K bodu č.3 – Žádost o finanční podporu pro Litvínov na výstavu Imaginárium divadla 

bratří Formanů  

Starostka Litvínova předložila žádost o finanční podporu na výstavu Imaginárium divadla bratří 

Formanů (viz příloha) 

Předseda  David Kádner navrhl, aby částku, kterou dostane Litvínov, dostala každá členská 

obec. Každá obec bude požádána o návrh na co bude finanční podpora využita.  
 

Návrh usnesení č.1/2022 

 

Členská schůze po projednání schvaluje finanční podporu výstavy bratří Formanů ve výši 60 000,- Kč 

a pověřuje předsedu Davida Kádnera k podpisu darovací smlouvy.  

 
 Pro:  8 Proti: 0  Zdržel se:  0 

  

Návrh usnesení č.2/2022 

 

Členská schůze po projednání schvaluje finanční podporu ve výši 60 00,- Kč ostatním členským obcím.  

 
 Pro: 8  Proti:  0  Zdržel se:  0 

  

 

K bodu č.5- Různé 
Předseda David Kádner navrhl zvýšení odměny Kateřině Táborské (která pro svazek píše Magazín 

krušnohorských měst a obcí) z částky 9 600,- Kč na částku 10 500,- Kč a grafikovi z částky 1500,- Kč 

na částku 1700,- Kč.  

 

Návrh usnesení č.3/2022 

 

Členská schůze po projednání schvaluje navýšení odměny Kateřiny Táborské z částky 9600,- Kč na 

10 500,- Kč a navýšení odměny grafikovi z částky 1500,- Kč na částku 1700,- Kč  

 
 Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se:  0 

 

 

Paní starostka Litvínova Kamila Bláhová informovala o zřízení asistenčního centra a spouštějí webové 

stránky pro pomoc Ukrajincům. Příští týden bude benefiční koncert.  

 

Dále informovala o spolupráci s firmou ORLEN UNICRE  pozvala všechny přítomné starosty 25.3.2022 

na jednání o odpadovém hospodářství – zpracování plastů. 

 

Dále probíhala debata o pomoci ukrajinským uprchlíkům.  

 

Pan starosta Mariánských Radčic Jaroslav Sikora informoval o skládce Celio, kdy byl kontaktován 

novináři o nebezpečí z této skládky. Předseda David Kádner byl pověřen sepsáním dotazu na pana 

hejtmana Jana Schillera. 

 

Schůze byla ukončena b 11,30 hod.  


