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Kostelní 435 
434 01 Most 
IČ : 22844261 
 

Zápis z členské schůze č. 1/2017 ze dne 10. května 2017 
 

Program jednání: 
1. Návrh a schválení programu schůze 
2. Zpráva o činnosti spolku za rok 2016 
3. Plán činnosti spolku a informace o plánovaných aktivitách pro rok 2017 
4. Zpráva finančním hospodaření spolku za rok 2016 
5. Změna stanov 
6. Odstoupení stávající předsedkyně spolku a volba nového předsedy spolku 
7. Diskuse a závěr 
 

 
1. Zahájení. Členskou schůzi zapsaného spolku Zdraví pro Most zahájila v motelu Turbo 

předsedkyně spolku paní Jitka Sotová v 17:00 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně 
svoláno a členská schůze dle prezenční listiny je usnášeníschopná. Navrhla jako 
ověřovatele zápisu pana Martina Martinovského. Současně předložila návrh programu 
zasedání. Poté bylo přikročeno k hlasování.  
 
Usnesení č. 1/2017: Členská schůze schvaluje navržený program zasedání a jako 
ověřovatele zápisu schvaluje pana Martina Martinovského.   
 
Usnesení bylo přijato.  
 

2. Předsedkyně spolku seznámila přítomné členy s aktivitami a činností, které spolek 
realizoval v roce 2016. Zejména se jednalo o aktivní účast členů spolku na zasedáních 
Zastupitelstva města Mostu, zasílání podnětů na KHS – opětovně bylo provedeno měření 
hluku, do dnešního dne probíhá správní řízení s Autodromem Most, a.s., kde dochází 
k řadě obstrukčních jednání. Dále byla realizována úspěšná podpisová akce k petici za 
vydání protihlukové vyhlášky. Byly realizovány opakované schůzky s úředníky, 
představiteli města, poslanci, senátorkou. Probíhala komunikace s médii (ČT, TV 
Barrandov, Český rozhlas…). Za aktivního přispění spolku byla vydána obecně závazná 
vyhláška o regulaci hluku v Souši. 
 
Usnesení č. 2/2017: Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti spolku za rok 2016. 
 
Usnesení bylo přijato.  
 

3. Předsedkyně spolku seznámila přítomné členy s aktivitami a činností, které spolek chce 
realizovat v roce 2017. Spolek se zasloužil o to, že statutárním městem Most bude 
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zakoupen hlukoměr, uskuteční se další plánované schůzky na ministerstvech a příslušných 
úřadech státní správy a samosprávy. Nadále probíhají jednání se stavebním úřadem. Bude 
se prohlubovat další spolupráce se sdělovacími prostředky. Budou se opakovaně iniciovat 
další měření hluku. Budou se organizovat protestní akce. Spolek připravuje podání 
podnětu ombudsmanovi ohledně laxního vymáhání práva ze strany orgánu státní správy a 
samosprávy. Dále členové spolku navrhují podání žaloby na Autodrom Most, a.s. 
 
Usnesení č. 3/2017: Členská schůze schvaluje plán činnosti a aktivit spolku na rok 
2017. 
 
Usnesení bylo přijato.  

 
4. Předsedkyně spolku podala podrobnou zprávu o hospodaření spolku, kde uvedla, že bylo 

podáno daňové přiznání. Současně informovala všechny členy spolku, že kdokoliv z členů 
spolku může nahlédnout do hospodaření spolku, jakož i provést kontrolu transparentního 
účtu spolku. 
 
Usnesení č. 4/2017: Členská schůze schvaluje zprávu o finančním hospodaření 
spolku za rok 2016. 
 
Usnesení bylo přijato.  
 

5. Předsedkyně spolku představila znění upravených stanov spolku, upozornila na hlavní 
změny. Po diskusi bylo navrženo nové stanovy přijmout ve znění, jak byly členské schůzi 
předloženy.  
 
Usnesení č. 5/2017: Členská schůze schvaluje předložený návrh nových stanov 
spolku. 
 
Konstatuje se, že usnesení bylo přijato.  
 

6. Paní předsedkyně informovala členy spolku, že ke dni 31.5. 2017 odstupuje z funkce 
předsedkyně spolku.  Po diskuzi členů spolku byl na předsedu spolku navržen Ing. Ivan 
Dlouhý.  
 
Usnesení č. 6/2017: Členská schůze bere na vědomí odstoupení z funkce stávající 
předsedkyně spolku paní Jitky Sotové ke dni  31.5. 2017.  
 
Usnesení bylo přijato.  
 
Usnesení č. 7/2017: Členská schůze zvolila předsedou spolku pana Ing. Ivana 
Dlouhého, a to počínaje dnem 1.6. 2017. 
 
Usnesení bylo přijato.  
 

7. Nově zvolený předseda spolku poděkoval za důvěru, kterou mu členové spolku projevili, 
když jej zvolili do funkce statutárního zástupce spolku. V diskuzi vystoupili členové 
spolku s kritikou nedodržení obecně závazné vyhlášky ze strany Autodromu Most, a.s., 
proto bylo všeobecně přijato řešení, aby každý člen spolku a nejen tento v případě, že 
zjistí nadměrný hluk v době klidu, nechť učiní oznámení na Městskou policii v Mostě, 
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která přestupek zadokumentuje a předá příslušnému správnímu orgánu k projednání. 
Členové spolku kritizovali neuskutečněné stále opakované sliby autodromu - protihlukové  
stěny, výsadba zeleně atd. Byly rozdány přihlášky pro nové zájemce spolku. Odstupující 
předsedkyně spolku a nově nastoupivší předseda spolku poděkovali přítomným za účast. 
Členská schůze byla ukončena v 18:45 hodin.  

 
 
V Mostě dne 12. května 2017 
  
                                                                                                      
 
Zapsala:    Sotová Jitka, ……………………..…………. 

 
 
 
Ověřil: Martinovský Martin………………………………. 
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