
 

 
USNESENÍ 

2. zasedání Krajského výboru KDU-ČSL Kraje Vysočina ze dne 13.6.2013  

Krajský výbor KDU-ČSL Kraje Vysočina:  

bere na vědomí:  
- politické informace přednesené: V. Kodetem, J. Kasalem, J. Kalinou  

vyhlašuje: 

- primární volby do Poslanecké sněmovny na 21. září 2013 

určuje: 

- způsob konání primárních voleb do PSP ČR formou nepřímé volby. 

- Klíč volitelů (delegátů nominační konference) – členové KV a řádní delegáti krajské konference nebo 

jejich náhradníci zvoleni okresními konferencemi 2013 

- dle článku 10 a 12 Nominačního řádu je posledním dnem návrhů kandidátů do PSP ČR 22. srpna 

2013  

- návrhy na kandidátku do PSP ČR je možno předat na krajskou kancelář, prostřednictvím okresních 

kanceláří, nejpozději do 22. srpna 2013 na předepsaných tiskopisech a po zaplacení 1.000,- Kč 

nominačního příspěvku na adresu Krajské kanceláře KDU-ČSL, Vrchlického 2084/2, 586 01 Jihlava. 

Součástí návrhu musí být písemný souhlas navrhovaného s jeho kandidaturou, prohlášení 

navrhovaného, že nekandiduje za žádnou jinou politickou stranu nebo politické hnutí. 

volí: 

- členy krajské nominační komise dle odst. 3 a 4 Nominačního řádu v tomto obsazení:  
J. Štarha, Š. Komárek, J. Březina, J. Poborský, P. Piáček 

- náhradníky krajské nominační komise dle odst. 3 a 4 Nominačního řádu v tomto obsazení:  

L. Komárek, M. Vašková, F. Holas, J. Mazanec, J. Málek 

stanovuje: 

- účastnický poplatek delegáta nominační konference na 250,- Kč. 

ukládá:  

- OV v Kraji Vysočina, aby dohlédly na uskutečnění všech výročních členských schůzí ve svém okrese a 
do 20.10. předaly zprávu s návrhem, jakým způsobem budou řešit situaci v MO, kde neproběhla 
výroční členská schůze. 

- OV v Kraji Vysočina, aby do 10.9. předložily seznam rozdělení patronací členů OV, KV a KP 
k jednotlivým MO v jejich okrese. 

děkuje:  

- všem starostům, místostarostům a zastupitelům zvoleným za KDU-ČSL, členům a členkám KDU-ČSL, 
kteří se připojili k pomoci obcím postiženým povodněmi 

 
 

Ing. Jaromír Kalina v.r. 

předseda krajské organizace  

KDU-ČSL Kraj Vysočina 


