
Jednání celostátního fóra České pirátské strany č. 6

Usnesení ================================================================

Celostátní fórum:
      1. Konstatuje, že pořadí v předsednictvu zní

      předseda: Ivan Bartoš
1. místopředseda: Robert Adámek
2. místopředseda: Jiří Rezek
3. místopředseda: Mikuláš Ferjenčík

2. Volí Jiřího Kadeřávka sen. za 4. místopředsedu České pirátské strany.
3. Usnesení provede předseda strany oznámením ministerstvu vnitra.

Zápis =====================================================

Předsedající jednání: Adam Šoukal, vedoucí administrativního odboru
Přítomní členové republikového předsednictva: Ivan Bartoš, Robert Adámek, Jiří Rezek a Mikuláš 
Ferjenčík.
Body, kde není uvedeno hlasování, byly podle jednacího řádu schváleny konsensem.

od Adam Soukal » 11 dub 2010 11:55 

Důvod svolání
Svolávám jednání celostátního fóra k doplňující volbě za Kamila Horkého, který odstoupil (§4(2)e
JdŘ).

Okolnosti rozhodné pro usnášeníschopnost
Podle seznamu členů má k dnešnímu dni Česká pirátská strana 150 členů. Z tohoto jednání se zatím
nikdo neomluvil a každý hlasující je účastník. Hlasování budou oznámena řádně v návaznosti na
rozsah rozpravy. Pokud není nikdo proti, vybírám zapisovatele Petra Stehlíka a ověřovatele Lukáše
Nového; jejich role je díky elektronické povaze jednání spíš symbolická. Volební komise má složení
Martin Švadlenka, Zdeněk Štěpánek, Michal Rusek, Přemysl Mikula.

Veřejnost
Pokud není nikdo proti, prohlašuji jednání za veřejné. (Forma na
http://www.ceskapiratskastrana.cz/forum).

od Adam Soukal » 11 dub 2010 11:55 

Pořad jednání
S ohledem na důvod, pro který jsem jednání svolal, navrhuji následující pořad jednání
1. Volba místopředsedy strany, konkr.
a) Procedurální hlasování o posunutí pořadí
b) Rozprava s návrhy kandidátů
c) Volba místopředsedy (max. dvě kola).
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Řádné oznámení termínů voleb
Tímto řádně oznamuji, že procedurální hlasování o posunutí pořadí započne v pondělí 12. 4. 2010 v 
16:54. Rozprava k volbě místopředsedy potrvá do začátků 1. kola volby, které tímto ohlašuji na 
pondělí 19. 4. 2010 v 15:00 odpoledne. Volba potrvá 48 hodin. Pokud by bylo zapotřebí druhé kolo, 
vyhlašuji ho na čtvrtek 22. 4. 2010, v 15:00 odpoledne. 

Pokud nebude nikdo proti, budu považovat tyto body za schválené. 

od Adam Soukal » 11 dub 2010 11:50 

Výsledky voleb

Volba místopředsedy – zachování pořadí
od Adam Soukal » 12 dub 2010 16:54 

O čem se hlasuje

Podle JdŘ hlasujeme o návrhu, zda se má zachovat pořadí místopředsedů strany, tj. volit se následně 
bude 1. místopředseda jako byl Kamil Horký. Podle §29(4) JdŘ platí

Pokud celostátní fórum nestanoví něco jiného, přesouvá se přitom pořadí místopředsedů.

Určení výsledku
Pokud bude návrh přijat (většina hlasujících se vysloví pro), pořadí zůstane stejné. Pokud návrh 
nebude přijat, pořadí se přesune.

Typ hlasování
Jedná se o procedurální návrh podle §20(1)s JdŘ, takže se o něm nekonala rozprava.

Hlasování jsem řádně oznámil.

od Adam Soukal » 12 dub 2010 16:54 

Výsledky hlasování:
Vydáno 73 hlasovacích lístků, všechny platné, z toho 35 bylo pro, 29 bylo proti a 9 se zdrželo. K
přijetí usnesení bylo potřeba 37 hlasů a návrh tedy nebyl přijat ani zamítnut. Celostátní fórum
neurčilo nic jiného, a proto se podle §29(4) JdŘ přesouvá pořadí místopředsedů. Celkové složení
republikového předsednictva tedy zní
předseda: Ivan Bartoš
1. místopředseda: Robert Adámek
2. místopředseda: Jiří Rezek
3. místopředseda: Mikuláš Ferjenčík

Volit se bude 4. místopředseda.

Volba 4. místopředsedy - HLASOVÁNÍ
od Adam Soukal » 19 dub 2010 15:29 
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Hlasování
Hlasování začne kolem 15.30 a potrvá 48 hodin. Hlasování bylo řádně oznámeno.

Způsob hlasování
(2) [Místo]předseda je volen ve dvou kolech. Pokud získá některý z kandidátů v prvním kole 
nadpoloviční většinu hlasů, vítězí ve volbě a druhé kolo se nekoná. Do druhého kola postupují 
dva kandidáti s největším počtem hlasů a každý další kandidát, který dosáhl stejného počtu 
hlasů. Ve druhém kole vítězí kandidát, který získal největší počet hlasů.

od Martin Svadlenka » 21 dub 2010 22:07 

Výsledky 1.kola volby 4. místopředsedy České pirátské strany

Počet vydaných hlasovacích lístků: 83

kandidáti:

Jiří Kadeřávek sen. - 69 hlasů - BYL ZVOLEN

Počet neplatných hlasovacích lístků: 0

Předsedající:

Zapisovatel:

Ověřovatel:
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