
   

Záznam z ádného jednání OBK 

 
Stát: eská republika  Místo: JE Dukovany 
 
Organizace (plný název, zkratka, adresa, telefon, fax): 
Ob anská bezpe nostní komise - OBK  
 
Datum (od - do):  19.12.2013 
 

ítomni:    
 
Ji í Kostelník - len (Ekoregion 5)  
Vladimír erný - len (Rouchovany) 
Miroslav K iš ál – len (Dukovany)  
Antonín Mlyná  – len (Energoregion 2020)  
Pavel Štefka – len (Energoregion 2020) 
Josef Obršlík – len (Energoregion 2020) 
Aleš John – len (Energoregion 2020)  
 
Za EZ – Petr Spilka, Jaroslav Vl ek, Vladimír Koší ek-omluven, Pavel Nechvátal-omluven, Petr 
Velebil-omluven, Michal Zoblivý, Eva Štulová-omluvena, Stanislav Nová ek-omluven, Zde ka 
Ošmerová 
 
 
Zasedání OBK p i JE Dukovany 4/2013 – Volba p edsedy OBK 
 
 
1. Petr Spilka - úvodní slovo – p ivítání len  OBK, partner  

 
2. Volba p edsedy komise 

 
Návrhy kandidát  na funkci p edsedy OBK: 
 
Energoregion 2020 – Aleš John 
Ekoregion 5 – bez kandidáta 
Obec Dukovany a Rouchovany – bez kandidáta 
 
Vyjád ení k nominaci: 
- Antonín Mlyná  p ednesl rozhodnutí p edsednictva za Energoregion 2020, potvrzení 
nominaci Aleše Johna ze srpna 2013 
- Miroslav K iš ál, - zastává názor o vhodnosti obsazení fce p edsedy zástupcem obce, 
zvažoval svoji kandidaturu, ale vhledem k asov  náro né funkci starosty obce by funkci 

edsedy OBK nemohl vykonávat  s plným nasazením – zdrží se hlasování 
- Vladimír erný – zdrží se hlasování, souhlasí s nominací A. Johna, k jeho volb   však 
nemá mandát zastupitelstva obce  Rouchovany 
 
Zp sob volby – odsouhlasení všemi hlasy – Aklamací 
 
Volba – výsledek pro hlasování A. Johna 
PRO: 5 hlas  (Mlyná , Štefka, Obršlík, Kostelník, John) 
PROTI – 0 hlas  



   
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 2 hlasy (K iš ál, erný) 
 
Nový p edseda Ob anské bezpe nostní komise k 19.12.2013 – Aleš John 

3. R zné 
 
A. John  
 pod koval za vloženou d ru 
 vyzdvihl postavení a významu OBK v regionu EDU ve srovnání s regionem ETE 
 zm ny v dohod  o ustavení OBK – otev eno k diskusi, platné sou asné zn ní – viz. 

íloha 
 
 Plán innosti na 2014 

zam it se nové možnosti v oblasti komunikace od OBK do regionu, zachovat spolupráci 
v Zrcadle, najít nové možnosti – Obecní zpravodaje, web obcí 
 
Úkol: zajistit uložení informace a loga OBK na stránky obcí v zájmovém okruhu (20km 
pásmo) s linkem na www stránky OBK – logo zašle Z.Ošmerová 
Z: lenové OBK ve svých obcích 
    Ostatní obce v Ekoregionu 5 – Kostelník 
    Ostatní obce v E2020 – projednat na Rad  E2020 – John, Mlyná  
 
Úkol: zaslat návrhy pro plán inností v roce 2014 na mail Z. Ošmerové 
Z: všichni, T: do 15.1.2014 
 
 Zm na v rozd lení specializací: 

Aleš John – Jaderná a radia ní bezpe nost, partner v EDU – Michal Zoblivý 
Josef Obršlík – Elektro, partner v EDU – Vladimír Koší ek 
 

íští zasedání OBK – 1/2014 – 21.1.2014 v 10.00 hod 
Program: Prezentace „T žké havárie a stress testy“ – Hoffman, Trnka – termín potvrzený 
                Dotaz: cyklon Xaver ze za átku prosince – opat ení v EDU? – Z: Spilka 
                            Rozsáhlý výpadek informa ní systém  19.12.2013 v EDU – opat ení pro       
                              HŠ a d ležité provozní systémy? – Z: Spilka 
 
Setkání a diskuse s europoslanci (Strej ek, Poc) o budoucnosti jaderné energetiky 
z pohledu Bruselu – T: 1. polovina února, Z: erný, Spilka 
 
Webové stránky OBK 

 adresa www.obkjedu.cz 
 spušt ní nových stránek od 18.12.2013, dolad ní technických detail , mailové 

schránky 
 obecná adresa info@obkjedu.cz bude p esm rována na p edsedu a tajemníka OBK 

 
Dne 20.12.2013 
                                                      
 
 


