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Zápis ze schůze RKO SZ ÚK 
Přítomni: Jiří Škoda, Jana Hennebichlerová, Jan Hrkal, Milan Rygl, Adam Souček 

Tajemník KO: přítomen 

Hosté: Luděk Prošek, Jaroslav Beneš 

1) ÚVOD: SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM A HLASOVÁNÍ O 
PROGRAMU 
• Jiří Škoda zahájil jednání v 17:15. 

• Byl předložen návrh programu v následujícím znění: 

1) Úvod 

2) Kontrola plnění usnesení 

3) Evropské volby 

4) Komunální volby 

5) Kauzy 

6) Agenda KO 

7) Různé 

8) Závěr 

• Navržený program byl schválen konsenzem. 

• Zapisovatelem byl určen Jan Papajanovský. 

• Ověřovatelem byl navržen Jan Hrkal, souhlasí. 

• Ověřovatel byl schválen konsenzem. 

2) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 
• KO má celkem 134 členů, další budou doplněni, někteří vyškrtnuti (v intranetu nejsou 

zaznamenány všechny změny). 

• Na krajském účtu ke dni svolání schůze: 249 506,46 Kč. 

• V krajské pokladně ke dni svolání schůze: 625,40 Kč. 

• Usnesení: 

o 4/2014 splněno (smlouva s tajemníkem KO uzavřena) 
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3) EVROPSKÉ VOLBY 
• Chybí zpráva volební manažerky o průběhu volební kampaně, RKO žádá manažerku o její 

vypracování v nejbližším možné termínu. 

• Z diskuse RKO: 

o Materiálů byl dostatek (čaje, plakáty a letáky již v půlce dubna), jen některé byly 
pozdě – řada z nich až v posledním týdnu (plakát s výzvou k volbám atd.). 

o Problém s nedostatkem kandidátů a členů SZ na předvolebních akcích. 

4) KOMUNÁLNÍ VOLBY 
• Pověření členů RKO pro jednání o kandidátkách v jednotlivých okresech: 

o Jiří Škoda – Ústí nad Labem 

o Adam Souček – Most 

o Jana Hennebichlerová - Teplice 

o Jana Benešová – Chomutov 

o Michal Tétauer – Louny 

o Milan Rygl – Litoměřice 

o Jan Hrkal – Děčín 

• J. Papajanovský připraví tabulku letošních kandidátek a její srovnání s výsledky minulých 
voleb + potřeby jednotlivých ZO. 

• A. Souček zjistí na VV PRO kraje, zda by přicházela v úvahu alternativa letáčku do každé (či 
každé druhé) schránky. Ověří kandidátky pod gescí PRO! Kraje navrhované HNHRM. 

• Návrh 100 000 letáků na ruční rozdávání za 50 000 je zbytečně drahý, množství letáčků je 
zbytečně velké. 

• J. Škoda zjistí, jaké materiály budou centrálně k dispozici. 

• J. Papajanovský rozešle vzorovou smlouvu o koaliční spolupráci. 

5) KAUZY 
• Truck centrum Krásný Les – parkoviště + zóna se sklady 

o podporujeme zachování přírody, J. Škoda zajistí vyjádření + tiskovou zprávu 

o nesmyslné z hlediska zimní údržby 

• A. Souček rozešle informace o EIA v otázce přestavby výrobny biolihu v Trmicích 
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6) AGENDA KO 
• diskuzní rozesílač SZ 

o členové si ho žádají – bude zřízen, 

• nové webové stránky – prodiskutován návrh struktury webu – v provozu od června 2014, 

• newsletter – na web odkaz, jednou za měsíc, první v půlce června, 

• práce se členy, příznivci, dobrovolníky, voliči a členy OVK – zřídit databázi - zodpovídá 
tajemník. 

• Školení FB – 26. 5. 2014 v Ústí – dobrá úroveň. 

7) RŮZNÉ 
• J. Papajanovský zjistí, zda je možné ex post proplácet pomocí zelených grantů již konané 

akce. 

8) ZÁVĚR 
Jednání ukončil J. Škoda v 19:50. 

   

Jan Papajanovský Jiří Škoda Jan Hrkal 

zapisovatel předseda ověřovatel 
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