
Zápis 
KRAJSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTU KSJu – Ústecký kraj 

TEPLICE, hotel Panorama    dne:  19. 1. 2014, 10.00 hod. 
 
Přítomni:  
 Členové VV KSJu :  Šobr František – předseda VV 
    Červín Václav – člen zodpovědný za ekonomiku 
    Otruba Vladimír – předseda KR 
    Dašek Jiří – předseda STK 
    Tomko Ivan – předseda TMK 
Ostatní dle prezenční listiny str. 1 a 2, příloha zápisu 
	  
Program řádného krajské shromáždění delegátů 

1. Prezentace delegátů 
2. Volba mandátové komise 
3. Zpráva mandátové komise 
4. Volba volební komise 
5. Návrh způsobu volby, volba , zpráva volební komise 
6. Návrhy na doplnění programu shromáždění, hlasování 
7. Projednání a schválení výsledku hospodaření KSJu za uplynulé období 
8. Projednání a schválení zprávy o činnosti KSJu za uplynulé období 
9. Projednání a schválení zprávy krajské kontrolní komise za uplynulé období 
10. Návrh kandidátů na předsedu, místopředsedu a členy kontrolní komise 
11. Vystoupení – vyjádření kandidátů 
12. Volba předsedy a místopředsedy KSJu, Zpráva volební komise 
13. Volba členů krajské kontrolní komise, Zpráva volební komise 
14. Ukončení shromáždění delegátů 

 
1. Prezentace delegátů 
2. Volba mandátové komise, 

Návrh: Vít Martinowitz, Jiří Dašek, Marie Vršecká 
Volba: 394 hlasů pro, zdrželo se 86, proti 0,  
Návrh zvolen 
 

3. Zpráva mandátové komise – celkový počet hlasů delegátů KSJu 899 
min. počet usnášení schopné  299 
přítomno 480 hlasů 

             Krajské shromáždění je usnášení schopné! 
 

4. Volba volební komise, 
Návrh: Martin Prokeš, Ivan Tomko, Vladimír Otruba 
Volba: 449 hlasů pro, zdrželo se 31, proti 0, 
Návrh zvolen 

 
5. Návrh způsobu voleb – předseda navrhnul veřejnou volbu předsedy, místopředsedy a 
členů kontrolní komise. Nebyl jiný návrh. 

Volba: 480 hlasů pro.   
Volba bude veřejná  

 



6. Návrhy na doplnění programu – nebyly jiné 
Volba: 480 hlasů pro. 
Program byl odsouhlasen 

 
7. Projednání a schválení výsledku hospodaření KSJu za uplynulé období 

Volba: 480 hlasů pro. 
Zpráva byla odsouhlasena. 
 

8. Projednání a schválení zprávy o činnosti KSJu za uplynulé období 
Volba: 480 hlasů pro. 
Zpráva byla odsouhlasena 

 
9. Projednání a schválení zprávy krajské kontrolní komise za uplynulé období 

Volba: 480 hlasů pro. 
Zpráva byla odsouhlasena 

 
 

10. Návrh kandidátů na předsedu, místopředsedu a členy kontrolní komise 
Byl předložen návrh na tuto volbu:  předseda – Václav ČERVÍN, 
     místopředseda – Martin PROKEŠ, 
     člen KK – Tomáš VYTLAČIL, 
     člen KK – Jaroslav ZETEK,  

člen KK – Marek VOPAT, 
 

11. Vystoupení – vyjádření kandidátů, všichni navržení kandidáti kandidaturu přijali. 
 

12. Volba předsedy a místopředsedy KSJu, Členů kontrolní komise, Zpráva volební 
komise 
      
Volba:   -     předseda : 424 hlasů pro, zdržel se 56 hlasů, proti 0,  

zvolen Václav ČERVÍN 
- místopředseda: 451 hlasů pro, zdržel se 29 hlasů, proti 0, 

zvolen Martin PROKEŠ 
- člen KK T. Vytlačil: 480 pro, 

    zvolen T Vytlačil 
- člen KK J. Zetek: 454 hlasů pro, zdržel se 26, proti 0, 

    zvolen Jaroslav Zetek 
- člen KK M. Vopat: 384 hlasů pro, zdržel se 96, proti 0, 

    zvolen Marek Vopat 
 

 Zpráva volební komise: všichni kandidáti byli řádně zvoleni většinou hlasů. 
 
Shromáždění delegátů bylo ukončeno a nový předseda svolal zvolené k jednání o 
ustanovení VV KSJu. 

 
Zapsal: 
Šobr František , 19. 01. 2014 


