
Výroční zasedání KPMKK, z. s. - 17. 11. 2022 

čtvrtek 17. listopadu 2022 

Zahájení: 17.11.2022 12:53:06 

Předsedající: Pavel Wagenknecht – předseda spolku 

 

Návrh pořadu schůze: 

1. návrh změny stanov spolku 

2. návrh úpravy jednacího řádu zasedání spolku 

3. informace předsednictva o jeho činnosti ve 2. funkčním období 

4. předávání vyznamenání a jiných ocenění KPMKK z. s. 

5. vzetí na vědomí ustavení volební komise 

6. volba členů volební komise 

7. vzetí na vědomí informace volební komise o výsledcích jejího zkoumání platnosti delegátství 

delegátů spolku 

8. volba předsedy spolku 

9. volba 1. místopředsedy spolku 

10. volba 2. místopředsedy spolku 

11. návrh předsedy spolku na stanovení počtu členů předsednictva 

12. volba členů předsednictva 

13. zřízení stálých komisí KPMKK z. s. 

14. stanovení působnosti stálých komisí KPMKK z. s. 

15. návrh rozpočtu na rok 2023 

16. odpovědi členů předsednictva na dotazy delegátů 

 

Vypracováním zápisu z jednání byla pověřena tajemnice spolku Kateřina Nováková. 

 

Ověřovatel navržený ke schválení hlasováním: Pavel Wagenknecht. 

Hlasování č. 1 

Hlasování o ověřovateli 

PRO: 19; PROTI: 0; ZDRŽELI SE: 1 

PŘIJATO 



Ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání byl zvolen Pavel Wagenknecht. 

 

PROGRAM SCHŮZE 

 

Předložen Pavlem Wagenknechtem protinávrh k navrženému programu schůze: 

1. namísto bodu 4. zařadit bod: 

„pořádání akce k události 11. výročí úmrtí bývalého prezidenta ČSSR, Č-SR, ČSFR a České republiky 

Václava Havla“; 

 

2. za bod 14. zařadit následující body: 

15. přijetí usnesení k významu Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentů a 

16. přijetí usnesení k pravidlům hospodaření spolku 

v předloženém pořadí a následující body přečíslovat. 

 

Hlasování č. 2 

Hlasování o protinávrhu pořadu schůze 

PRO: 19; PROTI: 0; ZDRŽELI SE: 1 

PŘIJATO 

 

Schválený pořad schůze: 

1. návrh změny stanov spolku 

2. návrh úpravy jednacího řádu zasedání spolku 

3. informace předsednictva o jeho činnosti ve 2. funkčním období 

4. pořádání akce k události 11. výročí úmrtí bývalého prezidenta ČSSR Č-SR ČSFR a České republiky 

Václava Havla 

5. vzetí na vědomí ustavení volební komise 

6. volba členů volební komise 

7. vzetí na vědomí informace volební komise o výsledcích jejího zkoumání platnosti delegátství 

delegátů spolku 

8. volba předsedy spolku 

9. volba 1. místopředsedy spolku 

10. volba 2. místopředsedy spolku 



11. návrh předsedy spolku na stanovení počtu členů předsednictva 

12. volba členů předsednictva 

13. zřízení stálých komisí KPMKK z. s. 

14. stanovení působnosti stálých komisí KPMKK z. s. 

15. přijetí usnesení k významu Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentů a 

16. přijetí usnesení k pravidlům hospodaření spolku a 

17. návrh rozpočtu na rok 2023 

18. odpovědi členů předsednictva na dotazy delegátů 

 

BOD 1. návrh změny stanov spolku 

 

Vystoupil řečník Pavel Wagenknecht za předkladatele návrhu. 

 

Vystoupil řečník Jan Štěpánek jako zpravodaj návrhu. 

 

Vystoupil řečník Pavel Wagenknecht se závěrečným slovem. 

 

Návrh změny stanov spolku: 

 

Čl. I 

Ve stanovách spolku se za článek XIX. se vkládá nový článek XIX.a, který včetně nadpisu zní: 

„Článek XIX.a: Přechodná ustanovení 

(1) Předsedou spolku může být ve 3. volebním období předsednictva zvolena také osoba mladší 18 

let.  

(2) Je-li předsedou spolku zvolena osoba mladší 18 let podle odst. 1, je statutárním orgánem spolku 

Rada představitelů. Členem Rady představitelů je předseda a místopředsedové spolku. 

(3) Členem Rady představitelů musí být alespoň jedna osoba starší 18 let. 

(4) Rada představitelů po dobu své existence vykonává působnost statutárního orgánu právnické 

osoby, kterou ji přisuzují zákony a podzákonné právní předpisy, vůči třetím stranám. Každý člen Rady 

představitelů je oprávněn samostatně jednat v právních vztazích za spolek. 

(5) Předseda spolku vykonává kompetence dle těchto stanov v rozsahu, které nejsou přisouzeny Radě 

představitelů podle předchozího odstavce. 

(6) Dosáhne-li předseda spolku 18 let, Rada představitelů zaniká“ 



 

 

Čl. II 

Odkazují-li se vnitřní předpisy na rozhodnutí předsedy spolku, může být jejich výkonem pověřena 

také Rada představitelů. 

 

Předseda spolku byl pověřen k podání zápisu do veřejného rejstříku. 

 

Hlasování č. 3 

Usnesení zasedání KPMKK, z. s. č. 27-7/2 o změně stanov spolku v oblasti věkové hranice potřebné 

pro výkon funkce předsedy spolku 

Hlasování o zakladatelském právním jednání 

PRO: 19; PROTI: 0; ZDRŽELI SE: 1 

PŘIJATO 

 

BOD 2. návrh úpravy jednacího řádu zasedání spolku 

 

Vystoupil řečník Pavel Wagenknecht za předkladatele návrhu. 

 

Vystoupil řečník Jan Štěpánek jako zpravodaj návrhu. 

 

Vystoupil řečník Pavel Wagenknecht se závěrečným slovem. 

 

Hlasování č. 4 

Hlasování o pozměňovacím návrhu 

PRO: 19; PROTI: 0; ZDRŽELI SE: 1 

PŘIJATO 

 

Hlasování č. 5 

Usnesení zasedání KPMKK, z. s. č. 28-7/2 o změně jednacího řádu zasedání 

Hlasování o přijetí návrhu k bodu 

PRO: 18; PROTI: 1; ZDRŽELI SE: 1 



PŘIJATO 

 

BOD 3. informace předsednictva o jeho činnosti ve 2. funkčním období 

 

Vystoupil řečník Pavel Wagenknecht a přednesl přítomným delegátům zprávu o své činnosti a 

činnosti předsednictva v jeho 2. funkčním období. 

Předseda spolku zdůraznil, že spousta úkolů zůstává na novém předsednictvu, ale podařilo se 

dokončit veškeré nutné vnitřní předpisy, podepsat memorandum s Královéhradeckým krajem o 

dlouhodobé podpoře a uspořádat několik prospěšných akcí, mezi nimiž např. Hradec běží pro 

planetu, Víkendové setkání delegátů nebo parlamentní koutky.  

 

Projev řečníka skončil. Do zahájené rozpravy se nikdo nepřihlásil, rozprava byla ukončena. 

 

Vystoupil řečník Pavel Wagenknecht a požádal zasedání, aby schválilo předložené usnesení, v němž 

bere na vědomí přednesenou informaci, a vyjádřilo poděkování všem osobám, které vykonávaly 

funkci členů předsednictva v jeho 2. funkčním období. 

 

Hlasování č. 6 

PRO: 20; PROTI: 0; ZDRŽELI SE: 0 

PŘIJATO 

 

BOD 4. pořádání akce k události 11. výročí úmrtí bývalého prezidenta ČSSR Č-SR ČSFR a České 

republiky Václava Havla 

Usnesení zasedání KPMKK, z. s. č. 30-7/2 k informaci předsednictva o jeho činnosti ve 2. funkčním 

období 

Vystoupil řečník Jan Štěpánek za předkladatele návrhu. 

 

Vystoupil řečník Pavel Wagenknecht. 

 

Vystoupil řečník Jan Štěpánek se závěrečným slovem. 

 

Hlasování č. 7 

Hlasování o přijetí návrhu k bodu 

- hlasování bylo označeno jako zmatečné 



 

Hlasování č. 8 

Usnesení zasedání KPMKK, z. s. č. 29-7/2 o pořádání akce s názvem „Uctění památky Václava Havla v 

souvislosti s 11. výročí jeho úmrtí“ 

Hlasování o přijetí návrhu k bodu 

PRO: 20; PROTI: 0; ZDRŽELI SE: 0 

PŘIJATO 

 

BOD 5. vzetí na vědomí ustavení volební komise 

 

Hlasování č. 9 

Usnesení zasedání KPMKK, z. s. č. 1-1/3 o vzetí na vědomí informace ustavení volební komise 

Hlasování o přijetí návrhu k bodu 

PRO: 19; PROTI: 0; ZDRŽELI SE: 1 

PŘIJATO 

 

BOD 6. volba členů volební komise 

 

Hlasování č. 10 

Člen volebním komise: František Drozd 

SCHVÁLENO ZJEVNOU VĚTŠINOU 

PŘIJATO 

 

Hlasování č. 11 

Člen volebním komise: Jan Štěpánek 

SCHVÁLENO ZJEVNOU VĚTŠINOU 

PŘIJATO 

 

Hlasování č. 12 

Člen volebním komise: Pavel Wagenknecht 

SCHVÁLENO ZJEVNOU VĚTŠINOU 



PŘIJATO 

 

Hlasování č. 13 

Člen volebním komise: Gloserová Tereza 

SCHVÁLENO ZJEVNOU VĚTŠINOU 

PŘIJATO 

 

Hlasování č. 14 

Člen volebním komise: Jáchym Pirkl 

SCHVÁLENO ZJEVNOU VĚTŠINOU 

PŘIJATO 

 

Byla zvolena volební komise ve složení: František Drozd, Jan Štěpánek, Pavel Wagenknecht, 

Gloserová Tereza a Jáchym Pirkl. 

Předsedou volební komise se stal dle jednacího řádu nejstarší její člen: Jan Štěpánek. 

 

BOD 7. vzetí na vědomí informace volební komise o výsledcích jejího zkoumání platnosti 

delegátství delegátů spolku 

 

Schůze přerušena na čtvrtek 17. listopadu 2022 v 13:52:00. 

 

Po přerušení schůze v ní bylo pokračováno dne 17. 11. 2022 v 13:53:06. 

 

Volební komise nadále pokračuje v prověřování delegátství, do doby příchodu předsedy volební 

komise budou vyhlašovány přestávky. 

 

Vyhlášena 1minutová přestávka do 17.11.2022 13:55:00 

 

Vyhlášena 1minutová přestávka do 17.11.2022 13:56:00 

 

Vyhlášena 1minutová přestávka do 17.11.2022 13:57:00 

 



Vyhlášena 2minutová přestávka do 17.11.2022 13:59:00 

 

Předseda volební komise informoval přítomné delegáty a sdělil, že všechna pověření delegátů jsou 

platná a bylo uznána přítomnost všech 20 delegátů. 

 

 

 

Hlasování č. 15 

Usnesení zasedání KPMKK, z. s. č. 2-1/3 o vzetí na vědomí informace volební komise o výsledcích 

jejího zkoumání platnosti delegátství delegátů spolku 

Hlasování o vzetí na vědomí přednesené informace 

PRO: 20; PROTI: 0; ZDRŽELI SE: 0 

PŘIJATO 

 

BOD 8. volba předsedy spolku 

 

Předseda spolku Pavel Wagenknecht oznámil, že zahájením volby předsedy spolku končí jeho funkční 

období a poděkoval přítomným delegátům za uplynulý rok, který mohl vykonávat funkci předsedy 

spolku, za jejich aktivitu na zasedáních, za iniciativu na školách a návrhy, které v průběhu uplynulého 

volebního období byly předkládány. Zvláštní dík patří členům předsednictva, se kterými byla dle slov 

předsedy spolku radost spolupracovat. 

 

Vystoupil řečník Jan Štěpánek jako předseda volební komise a uvedl, jaké funkce se volba týká. 

Vyzval přítomné delegáty, aby navrhli kandidáty na volenou funkci. 

V rámci svého vystoupení jako kandidáta navrhl Jakuba Přemysla Slivka. 

 

Vystoupil kandidát Jakub Přemysl Slivko. 

 

Projev řečníka skončil. 

 

Vystoupil řečník Jan Štěpánek a podpořil Jakuba Přemysla Slivko v kandidatuře. 

Dle jeho slov v něm spatřuje pracovitého a cílevědomého člověka, který může spolku, pokud by byl 

zvolen, nabídnout dobré jméno u našich spolupracujících organizacích, lidskost, znalost finanční 

stránky spolku a odhodlanost posouvat věci kupředu. 



 

Vystoupil předseda volební komise Jan Štěpánek. 

 

Vyhlášena 15minutová přestávka do 17.11.2022 14:35:00 k provedení a vyhodnocení volby. 

 

Vystoupil předseda volební komise Jan Štěpánek a přítomným delegátům sdělil výsledek volby. 

Jediný kandidát Jakub Přemysl Slivko byl zvolen předsedou spolku. 

 

Předseda spolku Jakub Přemysl Slivko převzal řízení schůze. 

 

BOD 9. volba 1. místopředsedy spolku 

 

Vystoupil řečník Jan Štěpánek jako předseda volební komise a uvedl, jaké funkce se volba týká. 

Vyzval přítomné delegáty, aby navrhli kandidáty na volenou funkci. 

 

Do volby se přihlásili 3 kandidáti: František Drozd, Ladislav Perný a Petr Kosejk. 

 

Vystoupil řečník František Drozd se svým kandidátským projevem. 

 

Projev řečníka skončil. 

 

Vystoupil řečník Ladislav Perný se svým kandidátským projevem. 

 

Projev řečníka skončil. 

 

Vystoupil řečník Petr Kosejk se svým kandidátským projevem. 

 

Projev řečníka skončil. 

 

Vyhlášena 15minutová přestávka do 17.11.2022 15:11:00 k provedení a vyhodnocení volby. 

 



Přestávka byla předčasně ukončena v 17.11.2022 14:58:28. 

 

Vystoupil předseda volební komise Jan Štěpánek a přítomným delegátům sdělil výsledek volby. 

Prvním místopředsedou spolku byl zvolen Petr Kosejk. 

 

Vyhlášena 12minutová přestávka do 17.11.2022 15:11:00 k provedení volby. 

 

Vyhlášena 2minutová přestávka do 17.11.2022 15:14:00 k vyhodnocení volby. 

 

BOD 10. volba 2. místopředsedy spolku 

 

Vystoupil řečník Jan Štěpánek jako předseda volební komise a uvedl, jaké funkce se volba týká. 

Vyzval přítomné delegáty, aby navrhli kandidáty na volenou funkci. 

 

Do volby se přihlásili 4 kandidáti: František Drozd, Michaela Slezáková, Tereza Gloserová a Ladislav 

Perný. 

 

Vystoupil řečník František Drozd se svým kandidátským projevem. 

 

Projev řečníka skončil. 

 

Vystoupil řečník Michaela Slezáková se svým kandidátským projevem. 

 

Projev řečníka skončil. 

 

Vystoupil řečník Tereza Gloserová se svým kandidátským projevem. 

 

Projev řečníka skončil. 

 

Vystoupil řečník Ladislav Perný se svým kandidátským projevem. 

 



Projev řečníka skončil. 

 

Vyhlášena 15minutová přestávka do 17.11.2022 15:54:00 k provedení a vyhodnocení volby. 

 

Vystoupil předseda volební komise Jan Štěpánek a přítomným delegátům sdělil výsledek volby. 

Žádný z kandidátů nebyl zvolen v prvním kole volby. Nutné je tedy konat druhé kolo volby, do něhož 

postupují 2 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. 

Do druhého kola volby postupují Michaela Slezáková a Tereza Gloserová. 

 

Vyhlášena 7minutová přestávka do 17.11.2022 16:03:00 k provedení volby. 

 

Vyhlášena 6minutová přestávka do 17.11.2022 16:10:00 k vyhodnocení volby. 

 

Přestávka byla předčasně ukončena v 17.11.2022 16:08:41. 

 

Vystoupil předseda volební komise Jan Štěpánek a přítomným delegátům sdělil výsledek volby. 

V druhém kole volby byla zvolena a stává se 2. místopředsedkyní spolku Michaela Slezáková. 

 

BOD 11. návrh předsedy spolku na stanovení počtu členů předsednictva 

 

Návrh usnesení: 

Zasedání Krajského parlamentu mládeže Královéhradeckého kraje, z. s.: 

1. stanovuje podle článku 10 odst. 5 jednacího řádu zasedání KPMKK, z. s. počet dalších členů 

předsednictva pro jeho třetí funkční období na 3; 

2. ukládá předsedovi spolku bezodkladně zveřejnit obsah tohoto usnesení. 

 

Hlasování č. 16 

Usnesení zasedání KPMKK, z. s. č. 3-1/3 o stanovení počtu členů předsednictva spolku 

Hlasování o přijetí návrhu k bodu 

PRO: 16; PROTI: 0; ZDRŽELI SE: 0 

PŘIJATO 

 



BOD 12. volba členů předsednictva 

 

Vystoupil předseda volební komise Jan Štěpánek a uvedl, jakých funkcí se volba týká. 

Vyzval přítomné delegáty, aby navrhli kandidáty na volené funkce. 

 

Do volby se přihlásili 6 kandidátů: Pavel Wagenknecht, Jan Štěpánek, Adam Havrda, Ladislav Perný, 

Tereza Gloserová a František Drozd. 

 

Vystoupil řečník Pavel Wagenknecht se svým kandidátským projevem. 

 

Projev řečníka skončil. 

 

Vystoupil řečník Jan Štěpánek se svým kandidátským projevem. 

 

Projev řečníka skončil. 

 

Vystoupil řečník Adam Havrda se svým kandidátským projevem. 

 

Projev řečníka skončil. 

 

Ladislav Perný, Tereza Gloserová a František Drozd se svého práva přednést kandidátský projev 

vzdali, protože se již představili u předchozích voleb. 

 

Vyhlášena 15minutová přestávka do 17.11.2022 16:40:00 k provedení a vyhodnocení volby. 

 

Vystoupil předseda volební komise Jan Štěpánek a přítomným delegátům sdělil výsledek volby. 

Členem předsednictva byl zvolen v pořadí počtu získaných hlasů Jan Štěpánek, Pavel Wagenknecht 

a Tereza Gloserová. 

 

Předseda spolku se omluvil ze zasedání a řízení schůze se ujal 1. místopředseda spolku Petr Kosejk. 

 

BOD 13. zřízení stálých komisí 



 

Krajský parlament mládeže Královéhradeckého kraje, z. s. zřizuje podle článku 18 odst. 1 jednacího 

řádu zasedání ve 3. funkčním období předsednictva: 

a) stálou komisi pro vzdělávání, 

b) stálou komisi pro kulturu, 

c) stálou komisi pro sport, 

d) stálou komisi pro finance, 

e) stálou komisi pro životní prostředí a 

f) stálou komisi pro vnitřní záležitosti spolku. 

 

Hlasování č. 17 

Usnesení zasedání KPMKK, z. s. č. 4-1/3 o zřízení stálých komisí KPMKK, z. s. 

Hlasování o přijetí návrhu k bodu 

PRO: 16; PROTI: 0; ZDRŽELI SE: 0 

PŘIJATO 

 

BOD 14. stanovení působnosti stálých komisí KPMKK z. s. 

 

Hlasování č. 18 

Usnesení zasedání KPMKK, z. s. č. 5-1/3 o stanovení působnosti stálým komisím KPMKK, z. s. 

Hlasování o přijetí návrhu k bodu 

PRO: 15; PROTI: 0; ZDRŽELI SE: 0 

PŘIJATO 

 

BOD 15. přijetí usnesení k významu Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne 

studentů  

 

Vystoupil řečník Pavel Wagenknecht a přednesl zasedání návrh usnesení k významu Dne boje za 

svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentů. 

 

Hlasování č. 19 



Hlasování o pozměňovacím návrhu (změna slov „Parlamentu České republiky“ na „zákonodárném 

sboru“) 

PRO: 15; PROTI: 0; ZDRŽELI SE: 0 

PŘIJATO 

 

Hlasování č. 20 

Hlasování o přijetí návrhu k bodu 

Usnesení zasedání KPMKK, z. s. č. 6-1/3 k významu Dne boje za svobodu a demokracii a 

Mezinárodního dne studentů 

PRO: 15; PROTI: 0; ZDRŽELI SE: 0 

PŘIJATO 

 

BOD 16. přijetí usnesení k pravidlům hospodaření spolku 

 

Vystoupil řečník Pavel Wagenknecht jako předkladatel spolku. 

 

Projev řečníka skončil. 

 

Stálá komise pro finance zaujala k návrhu usnesení souhlasné stanovisko, nikdo z jejích členů však 

nebyl pověřen k přednesu stanoviska zasedání. 

 

Hlasování č. 21 

Usnesení zasedání KPMKK, z. s. č. 7-1/3 k přijetí pravidel hospodaření spolku 

PRO: 17; PROTI: 0; ZDRŽELI SE: 0 

PŘIJATO 

 

BOD 17. návrh rozpočtu na rok 2023 

 

Vystoupil řečník Pavel Wagenknecht, který za nepřítomného Jakuba Přemysl Slivka odůvodnil 

předložený návrh rozpočtu spolku na rok 2023. 

 

Hlasování č. 22 



Usnesení zasedání KPMKK, z. s. č. 8-1/3 o rozpočtu spolku na rok 2023 

Hlasování o přijetí návrhu k bodu 

PRO: 16; PROTI: 0; ZDRŽELI SE: 1 

PŘIJATO 

 

BOD 18. odpovědi členů předsednictva na dotazy delegátů 

 

Nikdo nevznesl dotaz na členy předsednictva, bod byl proto ukončen. 

 

Pořad schůze byl vyčerpán, předsedající ukončil zasedání. 

 

Zasedání bylo ukončeno 17. 11. 2022 v 17:03:58. 

 

Zapsala a zpracovala tajemnice spolku 

Kateřina Nováková v. r. 

 

Ověřeno ověřovatelem zápisu 

Pavel Wagenknecht v. r. 

 


