
 

 

 

     Usnesení 713-MO-3-150316  
 

 

Zápis z jednání Místního sněmu TOP 09 Prostějov 

konaného 16. 3. 2015 v Prostějově od 17.00hod. 
v Penzionu Alberta 

 

Přítomni: Černá Iveta, Dokládal Zdeněk, Drozd Michal, Hromek Metoděj, Hromková Růžena, 

Chalánek Tomáš, Chalánková Jitka, Janková Marie, Kolář Daniel, Luczka Roman, Matyášek Aleš, 

Matyášková Ivana, Němec Pavel,  Rubeš Miloš, Svoboda Otakar, Tobola Jaromír, Tobolová Daniela, 

Večerka Břetislav 

 

Omluveni: Compel Jaromír, Dankovič Patrik, Hrbek Ivan, Hrbková Blanka, Hrbková Barbora,  Kvapil 

Miloš, Olmr Jaroslav, Polák Michal, Rubešová Alena, Růčka Petr, Šmíd Zdeněk, Špičák Josef,  Šrotová 

Eva 

 

Program 

1. Zahájení 
2. Volba návrhové komise 
3. Volba volební a mandátová komise 
4. Určení zapisovatele 
5. Určení ověřovatelů 
6. politická informace 
7. informace z kraje, regionu a míst 
8. zhodnocení minulého období 
9. volba výboru místní organizace TOP09 Prostějov 
10. různé 
11. diskuse 
12. závěr 

 

 

 

 

 



K programu 

 

1. Jednání zahájil předseda MO Aleš Matyášek, přivítal přítomné a předložil ke schválení návrh 

programu. Bod 9 programu navrhl rozdělit na: 

a) Stanovení počtu členů výboru Místní organizace  

b) Volba výboru Místní organizace 

Byl schválen jednací a volební řád sněmu MO Prostějov 

2. Místní sněm zvolil návrhovou komisi dle usnesení 

3. Místní sněm zvolil volební a mandátovou komisi dle usnesení 

4. Místní sněm zvolil zapisovatele dle usnesení 

5. Místní sněm zvolil ověřovatel zápisu dle usnesení 

6. Místní sněm odložil projednání bodu na jednání regionálního sněmu 

7. Místní sněm odložil projednání bodu na jednání regionálního sněmu 

8. Předseda A. Matyášek přednesl zprávu o činnosti a hodnocení za minulého období 

9. Volba výboru Místní organizace 

a. Na návrh předsedy volební komise schválil místní sněm způsob volby aklamací 

b. Místní sněm stanovil složení a počet členů výboru MO 

c. Místní sněm zvolil předsedu, místopředsedu a členy Místního výboru dle usnesení 

10. Předseda Aleš Matyášek poděkoval za důvěru členům nového výboru Místní organizace TOP09 

Prostějov 

11. Diskuse 

a. MUDr. Dokládal požádal o prověření svolávání komisí Rady města Prostějova 

b. Ing. Matyášek informoval o práci zastupitelů TOP09 a rozdělení sil v prostějovském 

zastupitelstvu. 

i.  Informoval o složení jednotlivých komisí Rady města Prostějova a o skutečnosti, že Rada 

nepřijala nominaci do dvou komisí (Dopravy a nákupu uměleckých děl), v nichž nemá 

TO09 své zástupce a že bude nadále požadovat jmenování navržených do komisí. 

ii. Informoval o průběhu jednání zastupitelstev 

iii. Podařilo se prosadit veřejné internetové přenosy jednání zastupitelstva, takže se občané 

mohou jednání na dálku účastnit 

12. Jednání Místního sněmu bylo ukončeno v 18:00 

 

 

Usnesení 713-MO-3-150316 

  

713-MO-3-150316/01  

MS TOP 09 Prostějov konstatuje, že sněm je usnášeníschopný 

počet přítomných členů 18 z 31, počet omluvených 13. 

Hlasováno: pro 18, zdržel se 0, proti 0 

 

713-MO-3-150316/02 

MS TOP 09 Prostějov schválil navržený program s doplněním změn v bodu 9. 



Hlasováno: pro 18, zdržel se 0, proti 0 

 

713-MO-3-150316/03  

MS TOP 09 Prostějov schválil Jednací řád sněmu 

Hlasováno: pro 18, zdržel se 0, proti 0 

 

713-MO-3-150316/04  

MS TOP 09 Prostějov schválil Volební řád sněmu 

Hlasováno: pro 18, zdržel se 0, proti 0 

 

713-MO-3-150316/05 

MS TOP 09 Prostějov zvolil návrhovou komisi ve složení  

Miloš Rubeš – předseda,  

Marie Janková. 

Hlasováno: pro 18, zdržel se 0, proti 0 

 

713-MO-3-150316/06 

MS TOP 09 Prostějov zvolil volební a mandátovou komisi ve složení  

Otakar Svoboda - předseda,  

Pavel Němec,  

Michal Drozd 

Hlasováno: pro 18, zdržel se 0, proti 0 

 

713-MO-3-150316/07 

MS TOP 09 Prostějov určil zapisovatelem Danielu Tobolovou 

Hlasováno: pro 18, zdržel se 0, proti 0 

 

713-MO-3-150316/08  

MS TOP 09 Prostějov určil ověřovatele zápisu:  

- Zdeňka Dokládala  

- Tomáše Chalánka  

Hlasováno: pro 18, zdržel se 0, proti 0 

 

713-MO-3-150316/09 

MS TOP 09 Prostějov schválil způsob volby aklamací 

Hlasováno: pro 18, zdržel se 0, proti 0 

 

713-MO-3-150316/10 

MS TOP 09 Prostějov schválil složení Místního výboru TOP 09 Prostějov takto: 1 předseda, 1 

místopředseda, 5 členů výboru. Celkem tedy 7 členů MV TOP 09 Prostějov. 

Hlasováno: pro 18, zdržel se 0, proti 0 

 

713-MO-3-150316/11 

MS TOP 09 Prostějov zvolil předsedu MV TOP 09 Prostějov  

– ing. Aleše Matyáška 

Hlasováno: pro 17, zdržel se 1, proti 0 



 

713-MO-3-150316/12 

MS TOP 09 Prostějov zvolil místopředsedu MV TOP 09 Prostějov  

– MUDr. Zdeňka Dokládala 

Hlasováno: pro 18, zdržel se 0, proti 0 

 

713-MO-3-150316/13 

MS TOP 09 Prostějov zvolil členku MV TOP 09 Prostějov  

– p. Ivetu Černou 

Hlasováno: pro 18, zdržel se 0, proti 0 

 

713-MO-3-150316/14 

MS TOP 09 Prostějov zvolil členku MV TOP 09 Prostějov  

– Mgr. Evu Šrotovou 

Hlasováno: pro 18, zdržel se 0, proti 0 

 

713-MO-3-150316/15 

MS TOP 09 Prostějov zvolil členku MV TOP 09 Prostějov  

– p. Marii Jankovou 

Hlasováno: pro 18, zdržel se 0, proti 0 

 

713-MO-3-150316/16 

MS TOP 09 Prostějov zvolil člena MV TOP 09 Prostějov  

– ing. Tomáše Chalánka 

Hlasováno: pro 18, zdržel se 0, proti 0 

 

 

713-MO-3-150316/17 

MS TOP 09 Prostějov schválil člena MV TOP 09 Prostějov  

– p. Jaromíra Tobolu 

Hlasováno: pro 18, zdržel se 0, proti 0 

 

 

 

 

 

Zapsala: Daniela Tobolová, zapisovatelka …………………………………………………… 

 

 

 

Ověřil: MUDr.  Zdeněk Dokládal, ověřovatel …………………………………………… 
 

 

Ověřil: Ing. Tomáš Chalánek, ověřovatel …………………………………………… 
 



Zpráva o činnosti místní organizace TOP09 Prostějov v období  

18.3.2013 – 16.3.2015 

 

Vážení členové místní organizace TOP09 Prostějov 

Dovolte mi, abych krátce zhodnotil uplynulé funkční období výboru místní organizace. Toto období se 

vyznačovalo téměř permanentní volební aktivitou.  

Po zahájení činnosti nového vedení místní organizace jsme se díky vládní katastrofě museli soustředit 

na organizaci a zajištění předčasných parlamentních voleb. Ty proběhly v termínu 25. – 26. 10 2013. 

Pro nás je jistě potěšující, že máme v parlamentu poslankyni z našich řad Jitku Chalánkovou. 

 V následujícím roce se konaly hned dvoje volby. Ve dnech 23. – 24. 5. 2014 to byly volby do 

Evropského parlamentu. Mohlo by se zdát, že tento typ voleb je poněkud vzdálen úrovní místní 

organizace, ale opak je pravdou. I přípravu na tyto volby je nutné brát vážně a tak jsme se také my 

zapojili do volební kampaně a pomáhali propagovat kandidáty TOP09.  

Nejdůležitější zkouška nás potkala na podzim. V komunálních volbách jsme získali 3 mandáty. Mohlo 

by se zdát, že jde o neúspěch ve srovnání s minulým obdobím. Vezmeme-li však celostátní politickou 

situaci, raketový nástup hnutí ANO a účast nových subjektů v kampani, nemusíme se za náš výsledek 

stydět. Je pravdou, že s minulými 6 mandáty bychom byli nejsilnější opoziční stranou a druhou 

nejsilnější v zastupitelstvu (společně s ANO), leč tento zázrak se nekonal.  

Našimi zástupci v Zastupitelstvu města jsou MUDr. Aleš Nevrla, PhDr. Václav Kolář a moje maličkost. 

Pokud jde o situaci v městském zastupitelstvu, lze říci, že je velmi vyhrocená. Koalice s převahou 

jednoho hlasu, která je navíc postavená na donedávna nepředstavitelné spolupráci s komunisty se 

rozhodla válcovat iniciativy opozičních zastupitelů dosti razantním způsobem. Přesto se podařilo 

společnými silami dosáhnout veřejných přenosů jednání zastupitelstva. Občané si tak mohou udělat 

lepší představu o jednání svých zástupců. V této situaci se snažíme být viditelnou silou a 

spolupracujeme i s dalšími opozičními stranami.  Jde především o prosazování našich představ o 

životě města a jeho uspořádání. Pro atmosféru práce v zastupitelstvu je výmluvné, že řada opozičních 

kandidátů do komisí Rady nebyla jmenována. V našem případě se jedná o Ing. Michala Drozda do 

komise Dopravy a Dr. Václava Koláře do komise pro nákup uměleckých děl.  Atmosféru zastupitelstva 

by bylo možno rozvádět dále a věřím, že k tomu bude prostor v diskusi.  

V souvislosti s volbami bych chtěl poděkovat všem, kteří se na práci a zajištění kampaně podíleli prací 

a finanční podporou.  

 

V současné době nás čeká krátké období relativního volebního klidu. Blíží se však krajské volby a my 

se na ně chceme dobře připravit. Můžeme využít naše zkušenosti z místní sféry při přípravě krajského 

volebního programu.  



V minulém období proběhly změny i v členské základně. Opustili nás Ing. Zuzana Ochmannová, Mgr. 

Miroslav Horák a Mgr. Tomáš Kohoutek. Je však Povzbuzující, že se přihlásili členové noví. V minulém 

roce jsme přijali do řad naší organizace PhDr. Miloše Kvapila a Ing. Michala Drozda a Bc. Daniela 

Koláře.  

Zamyslím-li se nad výzvami dalšího období, jde především o posílení našich pozic a našeho jména 

mezi občany Prostějova. Přál bych si, abychom získávali další členy. Jsem rád, že se ozývají i příznivci, 

kteří sice nechtějí přímo vstoupit do organizace, ale naše činnost je jim blízká. I na tomto poli vidím 

do budoucna  možnost hlubšího ukotvení TOP09 v Prostějově. 

Aleš Matyášek, předseda MO 

 

 


