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 Zasedání kandidátů Obecních voleb z Hájova dne 3.11.2014 
  

 
Přítomní kandidáti:  Jurečka Radek (SNK), Kocourek Pavel (SNK), Matula Břetislav (SNK), Vlček Martin 

(SNK), Šrámek Jaroslav (SNK), Sýkora Ondřej (SNK), Matula Václav (KDU – ČSL), 

Kuchař Jiří (KDU – ČSL), Pustějovský Josef (KDU – ČSL). 

 

Hosté :                        ing. Strakoš Milan, p. Chromčák Josef, pí. Kubečková Alena, pí. Kuchařová Petra  

   
Program:       
1. Zahájení 
2. Seznámení s výsledky voleb 
3. Usnesení  
 
 

1. Zahájení  
 

Pan Jurečka přivítal všechny přítomné kandidáty do Osadního výboru, zástupce složek a ostatní hosty a zahájil 
jednání. 
 
 
2. Seznámení s výsledky voleb, návrhy na složení budoucího Osadního výboru  
 

Pan Jurečka seznámil přítomné s výsledky voleb na Hájově, procentuálními i osobními počty hlasů. Zároveň 
seznámil přítomné s návrhem Rady města na počet členů výborů a komisí na „7“.  Pan Kocourek navrhl, se členové 
nového Osadního výboru stali dle volebního výsledku a počtu hlasů – prvních sedm lidí dle počtu hlasů. 

Pan Kuchař za KDU-ČSL navrhl počet členů 5 za SNK a 2 za KDU-ČSL, což přímo neodpovídá volebním 
výsledkům na Hájově. Po vyjádření všech kandidátů a zástupců složek se většina shodla respektovat výsledky voleb a 
vyjádřila podporu prvním sedmi lidem dle volebních výsledků. 

KDU-ČSL se poté rozhodla v Osadním výboru nepracovat a vzdala se účasti. Vzhledem k tomu, že vůli 
pracovat v budoucím Osadním výboru odřekli i zbylí kandidáti z kandidujících stran byla jako sedmý člen navržena 
předsedkyně Kulturní komise paní. Kměťková Ivana   
 
 
3. Usnesení   
 

Doporučujeme jako členy nového Osadního výboru tyto kandidáty (dle abecedního pořadí) : 
Jurečka Radek 
Kocourek Pavel  
Kmeťková Ivana 
Matula Břetislav 
Sýkora Ondřej 
Šrámek Jaroslav 
Vlček Martin 
 
Kandidáti doporučují na předsedu Osadního výboru pana Radka Jurečku 
 

 
 
 
 
 
 
Zapsal: Pavel Kocourek 
 
Hájov  4. listopadu 2014                      
          
    


