Zápis z Výroční členské schůze MO KDU-ČSL Praha 13 dne 15.3.2018
„O Café“ – Velká Ohrada, Červeňanského 2843/19, Praha 13
Přítomni: dle prezenční listiny
1) Úvodem předseda Tomáš Svoboda přivítal všechny přítomné včetně dvou hostů –
předsedy obvodní organizace Praha 13 Pavla Vlacha a člena předsednictva krajského
výboru Prahy Jana Martínka. Dále seznámil přítomné s navrženým programem VČS.
1. Hlasování o vedení MO KDU-ČL Praha 13
2. Kontrola stavu pokladny
3. Informace k přeregistraci členů KDU-ČL
4. Primární volby do magistrátu hl. města Prahy
5. Senátní volby
6. Komunální volby 2018 (koaliční jednání)
7. Programová konference
8. Plán akcí do budoucna
Poté se slova ujal Pavel Vlach, který kromě informací z obvodního výboru a předání
členských průkazů třem novým členům zmínil společnou akci celého obvodu Praha 13, tedy
MO Praha 13, MO Řeporyje a MO Řepy – pravděpodobně v červnu 2018 u Hovorkových.
Dále zmínil iniciativu člena KDU-ČSL Jana Čižinského Praha Sobě - se kterou by JČ
chtěl kandidovat na podzim do Magistrátu Hl. m. Prahy. Pokud k tomuto dojde, JČ tak přijde
o členství v KDU-ČSL, protože by se touto kandidaturou postavil proti kandidátce KDU-ČSL.
Jiná situace však je na Praze 13, kde byla zaregistrována značka do podzimních
komunálních voleb - Praha 13 Sobě, pod kterou by figurovalo KDU-ČSL a další politické
subjekty a nestraníci. Tato koalice by naopak mohla z názvu získat potřebné hlasy. Je třeba
začít vést jednání o možné koalici, např. pod touto značkou.
Poté se Pavel Vlach rozloučil.
2) Dalším bodem byla přeregistrace členské základny, kterou vysvětlila Daria
Křivánková, a následně členové vyplnili dle pokynů evidenční listy pro přeregistraci.
3) Podepsání výběrčí listiny a předání členských příspěvků – doporučený členský
příspěvek je 100,- Kč na člena. Pokladna měla k datu 15.3.2018 částku 2270,- Kč.
Po vybrání čl. př. 2100,- a dorovnání útraty 270,- je zůstatek v pokladně 4800,- Kč.
4) Odstoupení předsedy MO a volba nového výboru MO.
Protože se Tomáš Svoboda z časových důvodů vzdal funkce předsedy MO Praha 13 a
Viktor Kubát, člen výboru MO, který sice nebyl na schůzi přítomen, ale po telefonu
oznámil, že již nechce pokračovat ve své funkci, odstupující předseda navrhl převolit
celý výbor MO Praha 13. Členská schůze toto schválila.
a) Hlasování o složení pětičlenného výboru – předseda, 3 místopředsedové a jeden
člen výboru.
Hlasováno: všichni pro
b) Tajná volba předsedy: navržena Daria Křivánková, žádný protikandidát.
Schválení volební komise ve složení J. Martínek, R. Rozkovec a J. Vaško.
Hlasovacích lístků vydáno 11, odevzdáno 11, platných 11.
Po sečtení volebních lístků byla v tajné volbě jednomyslně 11 hlasy zvolena
předsedkyní MO Praha 13 Daria Křivánková.
c) Hlasování o volbě dalších členů výboru aklamací
Hlasováno: všichni pro

d) Navržení místopředsedové: František Hrubý - zvolen místopředsedou 10-0-1
Tomáš Svoboda - zvolen místopředsedou 10-0-1
Jan Wolf jr. - zvolen místopředsedou
10-0-1
e) Na členku výboru navržena: Miluše Šnajdarová – zvolena 11-0-0
5) Primární volby do magistrátu hl. města Prahy – doporučení a představení kandidátů
stojících o členskou podporu – Jan Martínek
6) Senátní volby – info také Jan Martínek; Praha 13 ale letos do Senátu nevolí
7) Komunální volby – podrobnější rozbor, s kým jít do koalice. Odsouhlasena možnost
kandidátky Praha 13 Sobě a na prvním místě zahájit jednání se členy TOP09. Dále se
nebráníme spolupráci se Zelenými a ev. Piráty.
8) Programová konference – uskuteční se v sobotu 28.4.2018 ve velkém sále Paláce
Charitas od 9:00 hodin. Předpokládaný konec v odpoledních hodinách (cca 15:00).
9) Plánované akce: Marek Orko Vácha, 30.5.2018 19:30 v Komunitním centru sv. Prokopa
Den KDU-ČSL 9.6.2018 v Ostravě
Společné setkání obvodu Prahy 13 ke konci června u Hovorkových
10) Stanovení pravidelnosti schůzí na každý lichý měsíc (kromě prázdnin), 3 čtvrtek
v měsíci od 18:00; jedná se o předběžné stanovení. Příští schůze MO tedy byla
stanovena předběžně na čtvrtek 17.5.2018. Pozvánka ještě bude zaslána.

Zapsal: Jan Wolf jr.
Doplnila a za správnost ručí: Daria Křivánková

