
ZÁPIS ZASEDÁNÍ KPMKK, z. s. ze dne 6. 9. 2022 

V 10:03 zahájil předseda KPMKK Pavel Wagenknecht Výroční zasedání spolku, přivítal delegáty spolku 

a představil program zasedání. 

Schválení nového programu zasedání 

Hlasování: 

Pro 14 / proti 0 / zdržel se 0 - program byl přijat. 

 

2. Vystoupení hostů  

Vystoupila paní náměstkyně Martina Berdychová pro oblast sociálních věcí, kultury a cestovního 

ruchu v pozici jedné ze zakladatelů krajského parlamentu.  

 

3. Usnesení zasedání KPMKK, z. s. o pravidlech jednání stálých komisí  

Hlasování 

Pro 14 / proti 0 / zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. 

 

4. Zřízení a ustavení volební komise 

Byla zvolena volební komise v čele s Janem Štěpánek – předsedou volební komise.  

 

5. Volba 1. místopředsedy spolku  

Svou kandidaturu ohlásila Veronika Menclová. 

Předseda spolku zahájil přerušené jednání a vyzval předsedu volební komise, aby přítomné seznámil 

s výsledkem voleb. 

V prvním kole volby bylo vydáno 12 hlasovacích lístků, všechny byly ve volbě odevzdány, 11 bylo 

platných a 1 neplatný. Pro kandidátku hlasovalo 5 zúčastněných. Počet hlasů potřebných pro zvolení 

v prvním kole je 7. Kandidátka nezískala potřebný počet hlasů. Veronika Menclová nebyla zvolená do 

funkce 1. místopředsedy spolku. 

 

5. Volba členů Předsednictva Parlamentu dětí a mládeže České republiky delegovaných za 

Královéhradecký kraj  

Svou kandidaturu ohlásil Jakub Přemysl Slivko a Daniel Pacourek. 

Předseda volební komise zahájil volbu na členy Předsednictva PDM ČR. 

Maximální počet volených členů jsou 2. 

Předseda volební komise seznámil přítomné s výsledkem voleb. 



V prvním kole volby bylo vydáno 12 hlasovacích lístků, všechny byly ve volbě odevzdány, 1 neplatný 

hlas, 11 platných. Počet hlasů potřebných pro zvolení v první kole volby 8. Pro Daniela Pacourka 

hlasovalo 10 zúčastněných a pro Jakuba P. Slivka hlasovalo 11 zúčastněných. Daniel Pacourek a Jakub 

P. Slivko byli schváleni členem Předsednictva. 

 

Pauza 10:35 – 11:20 

Zahájení výročního zasedání 11:20 

 

6. Odpovědi členů předsednictva na dotazy delegátů   

Adam Havrda: návrh na vytvoření letáků o zasedání KPMKK.   

 

Druhá volba 1. místopředsedy spolku  

Vzhledem k tomu, že v prvním kole volby nebyl zvolen 1. místopředseda spolku a jediná kandidátka 

ohlásila vůli nepokračovat ve volbě, volba tímto neúspěšně končí a opakuje se s novými kandidáty. 

Svou kandidaturu ohlásil Tobiáš Zdechovský, Pavel Bužga, Adam Havrda.  

Předseda spolku zahájil jednání a vyzval předsedu volební komise, aby přítomné seznámil 

s výsledkem voleb. 

V druhém kole volby bylo vydáno 14 hlasovacích lístků.   

Kandidát č. 1 Adam Havrda – 4 hlasů  

Kandidát č. 2 Tobiáš Zdechovský – 9 hlasů  

Kandidát č. 3 Pavel Bužga – 1 hlas 

Neplatných – 0, nezapočtených – 0, potřebných – 8  

Zvolen byl kandidát č. 1 – Tobiáš Zdechovský  

 

Zahájení hlasování o uložení povinnosti předsednictvu a stále komisi pro vnitřní záležitosti spolku 

zpracovat řešení ke zlepšení komunikace s žákovskými a studentským samosprávami 

Pro 14 / proti 0 / zdržel se 0 

 

Karin Richterová z organizace SEVER Hradec Králové o.p.s. představila činnost své organizace. 

 

Zahájení hlasování víkendovém setkání delegátů 2022  

Hlasování  

Pro 13 / 0 proti / zdržel se 1  



 

Hlasování o pořádání akce s názvem ,,Prezidentská předvolební debata 2022“  

Hlasování  

pro 14 / proti 0 / zdržel se 0 

 

Volná diskuse 

Do volné diskuse se nikdo nepřihlásil. 

 

Předseda ukončil v 13:10 zasedání. 

 

Za správnost vyhotovení odpovídá tajemnice spolku Kateřina Nováková. 

  

 

 

 

 

 


