
Krajský parlament mládeže Královéhradeckého kraje, z. s. 6. 9. 2022

USNESENÍ ZASEDÁNÍ KPMKK, z. s.
č. 24-6/2

ze dne 6. 9. 2022
o uložení povinnosti předsednictvu a stálé komisi pro vnitřní
záležitosti spolku zpracovat řešení ke zlepšení komunikace s

žákovskými a studentskými samosprávami
Krajský parlament mládeže Královéhradeckého kraje, z. s.:

1. deklaruje, že stávající systém postavení členů a delegátů neumožňuje rychlou a účinnou
komunikaci ke školám a žákovským a studentským samosprávám (dále jen „samospráva“) a
má mnoho úskalí, mezi něž například patří:

a. složitá administrace delegátů, kteří musejí být zároveň členy spolku. Každý nový
delegát je tedy povinen ještě před vznikem své delegátské funkce vyplnit žádost o
členství, kterou musí předsednictvo schválit a až poté může tohoto člena samospráva
delegovat,

b. členy spolku mohou být pouze zástupci jednotlivých samospráv, stanovy neumožňují
žádná právní jednání činit přímo se samosprávami, neboť ty nemají k spolku ani k
jeho orgánům žádný přímý právní vztah,

c. nekomunikuje-li samospráva (přestože je k tomu podle stanov povinna), neexistuje
žádný způsob ověření delegátství, čímž se zvyšuje pravděpodobnost zastupování
samosprávy neoprávněnou osobou,

d. k samosprávám se včas nedostávají informace (kupříkladu nejsou delegáty dostatečně
včas a zřetelně předávány nebo samosprávy neaktualizují své kontaktní informace a
osoby), čímž se snižuje efektivnost činnosti krajského parlamentu; nad rámec toho
informace předávané přímo školám nejsou vždy spolehlivě vyřízeny z důvodu časové
vytíženosti ředitelů a nutností řešit mnoho jiných důležitých informací,

e. stávající systém nevede k očekávanému většímu množství zastoupení delegátů
jednotlivých samospráv;

2. ukládá

a. předsednictvu a stálé komisi pro vnitřní záležitosti spolku zpracovat řešení nedostatků
aktuálně nastaveného systému, tj. nedostatků uvedených v bodě 1. tohoto usnesení, a
to nejpozději do dne 6. října 2022 a

b. předsedovi spolku bezodkladně zveřejnit obsah tohoto usnesení;

3. žádá orgány spolku podle bodu 2. písm. a. tohoto usnesení, aby návrhy na úpravu stávajícího
systému zpracovali s co nejmenším možným zásahem do stávajícího znění stanov především s
využitím nástrojů, které již stávající stanovy obsahují;

4. zmocňuje předsedu spolku k vypracování jednotného návrhu řešení problematiky obsažené v
tomto usnesení vycházející z kompromisního řešení obou orgánů uvedených v bodě 2. písm.
a. tohoto usnesení návrhů řešení.

Pavel Wagenknecht v. r.
předseda spolku


