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INFORMACE K PODZIMNÍM KOMUNÁLNÍM VOLBÁM
červen 2014

Slovo předsedy hnutí
Vážené a milé starostky,
Vážení a milí starostové,
prezident republiky vyhlásil termín podzimních komunálních voleb, které jsou tolik zásadní pro naše hnutí. Ve dnech
10. a 11. října voliči zhodnotí práci komunálních politiků za
uplynulé čtyři roky a bude na občanech, jak posoudí
výsledky čtyřleté činnosti zastupitelstva a představitelů
svých samospráv. Mnohé z Vás znám osobně a měl jsem tu
možnost vidět realizaci projektů ve Vašich obcích a městech.
Věřím proto, že jste připraveni svou práci obhájit a ve
volbách uspět. Naše hnutí se Vám bude snažit v komunálních volbách pomoci, jak to jen bude v našich silách.
Připravili jsme pro Vás užitečný návod, jak kandidovat do
komunálních voleb, organizační pokyny a právní zajištění
voleb a další užitečný servis. Krajské organizace rovněž
budou disponovat rozpočty k podpoře volebních kampaní
v krajích. Je naší snahou Vám poskytnout centrální podporu
a osobní přístup. Všechny dokumenty pro volební
kampaň a podání kandidátek budou veřejně přístupné
a budou šířeny jednotnou elektronickou cestou
z adresy info@starostove-nezavisli.cz. V hlavní kanceláři
bude několik pracovníků řešit Vaše elektronické
i telefonické dotazy. Bude zajištěna grafika a vzory tiskovin,
které budete moci jednoduše ve volební kampani použít.
Zákon umožňuje kandidovat jako nestraník s podporou
hnutí Starostové a nezávislí a zároveň s místně zažitým
názvem kandidátky, který může být odlišný od názvu hnutí.
Bližší informace naleznete níže v této Informaci. Věřím, že
právě tato zákonná forma umožní spolupracovat s naším
hnutím a naopak nám umožní podpořit Vás a Vaši
kandidátní listinu ve Vašem sídle.
Harmonogram právních kroků vychází z prezidentem
určeného termínu voleb, kandidátky je třeba podat
nejpozději 5. srpna 2014 k registračnímu úřadu. Je tedy
jasné, že termín na podání kandidátek je poměrně krátký.
Naše hnutí se stanovilo vnitřní termín pro podpis kandidátních listin do 31. 7. 2014, kde budou připraveni naši
zástupci v krajích podepisovat kandidátní listiny.
Aby bylo možno co nejlépe zorganizovat podepisování
kandidátek, dovolujeme si Vás požádat, abyste v
případě zájmu kandidovat ve spolupráci s hnutím
Starostové a nezávislí vyplnili jednoduchý registrační
formulář na www.chcikandidovat.cz.

Vyplnění dotazníku je jednoduché (zabere cca 1 minutu)
a následně Vás kontaktuje krajský tajemník hnutí Starostové
a nezávislí (jejich seznam a kontaktní údaje naleznete níže
na str. 2). Vzhledem k očekávání, že bude podáno za naše
hnutí cca 800 kandidátek po celé zemi, je nezbytné tento
proces koordinovat, aby nedošlo k jakémukoli pochybení.
Jsem přesvědčen, že po komunálních volbách budeme
součástí významného politického uskupení, které za svou
doménu považuje právě komunální politiku. Naše hnutí není
založeno na stranickém základě. Velmi úzce spolupracujeme
s nestraníky, kteří mohou aktivně ovlivňovat vnitřní činnost
našeho hnutí. Spolupracujeme rovněž s řadou regionálních
politických sdružení a naším cílem je právě ve spolupráci
s nestraníky, regionálními uskupeními uspět v krajských
volbách 2016, kdy právě dobrý výsledek hnutí v jednotlivých
krajích také vytvoří nutné předpoklady k úspěšné
kandidatuře v krajských volbách v r. 2016.
Děkuji Vám za trpělivost a respekt ke stanovenému postupu
kandidatur pro podzimní volby. Těším na spolupráci
a společné zhodnocení naší činnosti. Věřím, že voliči opět
získali důvěru v demokratické volby a přesvědčení, že v nich
mohou skutečně rozhodovat.
Váš Martin Půta,
předseda hnutí, hejtman Libereckého kraje
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1. ČÁST | ORGANIZAČNÍ INFORMACE A INSTRUKCE

1 | Seznam krajských tajemníků STAN
Zajišťují podpis kandidátních listin v krajích

Karlovarský kraj

Erich Kříž, tel. 724 358 734, E-mail: erich.kriz@stanez.cz

Ústecký kraj

Radek Lekner, tel: 777 577 517, E-mail: radek.lekner@stanez.cz

Plzeňský kraj

Pavel Löffelmann, tel: 728 307 360, E-mail: pavel.loffelmann@.stanez.cz

Jihočeský kraj

Michal Novák, tel: 775 572 247, E-mail: michal.novak@stanez.cz

Středočeský kraj

Eva Sleichertová, tel: 603 961 566, E-mail: eva.sleichertova@stanez.cz

Hlavní Město Praha

Michal Vítů, tel: 777 006 066, E-mail: michal.vitu@stanez.cz

Vysočina

Zdeňka Tajovská, tel: 604 118 891, E-mail: zdenka.tajovska@stanez.cz

Liberecký kraj

Kateřina Malá, tel: 723 876 742 , E-mail: mala.slk@centrum.cz

Pardubický kraj

František Mokrejš, tel: 602 341 430, E-mail: frantisek.mokrejs@stanez.cz

Královehradecký kraj

Miroslav Sazeček, tel: 734 607 399, E-mail: Miroslav.sazecek@stanez.cz

Jihomoravský kraj

Jaroslav Žalkovský, tel: 603 223 531, E-mail: Jaroslav.zalkovsky@stanez.cz

Olomoucký kraj

Jana Němečková, tel: 725 978 560 , E-mail: jana.nemeckova@stanez.cz

Zlínský kraj

Zdeněk Hověžák, tel: 775 208 894, E-mail: zdenek.hovezak@stanez.cz

Moravskoslezský kraj

Petr Rys, tel: 603 228 776, E-mail: petr.rys@stanez.cz
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2 | Komunální volby 10. - 11. října 2014
A | Organizační pokyny
Hnutí uhradí služby grafické agentury, která připraví vzory jednoduchých volebních tiskovin pro obce a města. Do těchto vzorů
si snadno budete moci vepsat svoje texty, vložit obrázky (půjde o připravené tiskoviny ve známých formátech Word - doc,
Adobe - pdf). Rovněž bude naší snahou pomoci při zpracování konkrétních volebních tiskovin, pokud zástupci hnutí nebudou
schopni pomoci individuálně. Dále bude hnutí hradit odměny vyčleněným pracovníkům (grafikům) za poskytování technické
pomoci a organizaci kampaně (při problémech s přípravou a tiskem místních plakátů a tiskovin). Hnutí zřídilo již tým
odborníků (právník, organizační manažer, tiskový analytik) pro pomoc v řešení zvláštních a naléhavých situací ve volební
kampani.
Zároveň krajské organizace budou disponovat rozpočty (finančními prostředky) k podpoře kandidatur v daných krajích.
Nutno uvést, že hnutí umožňuje sdružit finanční prostředky od místních sponzorů, kteří chtějí transparentně podpořit místní
kandidáty. Postačuje vyplnit darovací smlouvu (vzor je uveden níže v přílohách na str. 8) a poskytnout platbu podle
přiděleného variabilního symbolu. Následně je celá připsaná částka vyplacena na podporu místní kandidátky. Podle
daňových zákonů si každý, kdo poskytne dar politickému hnutí, může hodnotu daru odečíst od základu daně: dárci fyzické
osoby - do výše 10 % základu daně, dárci právnické osoby - do výše 5 % základu daně.
Pro podrobnosti kontaktujte hlavní kancelář. Tel.:+420 241 412 091, E-mail: info@starostove-nezavisli.cz

Celostátní kontakty:
Právní otázky v souvislosti s kandidaturou: Mgr. Jan Bartonička
Tel.: +420 605 866 607, E-mail: bartonickaj@psp.cz
Mgr. Natalie Rishko
Tel.: +420 737 483 284, E-mail: nataliya.rishko@stanez.cz
Grafická pomoc:

MgA. Bernard Mikoška
Tel.: +420 724 222 250, E-mail: bernard@greta.cz

Pomoc s propagací, textová pomoc:

Karel Kreml
Tel: +420 721 645 790, E-mail: karel.kreml@stanez.cz

Organizační, finanční a další poradenství:

Lucie Krejčová
Tel.: +420 241 412 091, +420 734 588 408, E-mail: lucie.krejcova@stanez.cz
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B | Instrukce k podávání kandidátek
Formy kandidátek
Hnutí Starostové a nezávislí poskytne právní zajištění voleb ve všech krajích. Hnutí jako registrované politické uskupení může
podávat kandidátky či se na jejich podání spolupodílet. Pro podzimní volby se nabízí podání těchto forem kandidátek (dle
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí):

A) samostatná kandidátka hnutí Starostové a nezávislí (STAN)
B) koaliční kandidátka hnutí STAN a jiného politického subjektu (regionální strany či hnutí)
C) sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí Starostové a nezávislí
Forma A

Název:
Forma kandidátky:
Výhody:
Nevýhody:

Starostové a nezávislí
hnutí Starostové a nezávislí

Netřeba shánět podpisy občanů pod petici
Jednoduchá forma (netřeba dělit kandidáty na bez politické příslušnosti, nezávislé kandidáty..)
Na kandidátku lze umístit jak nestraníky, tak i členy jiných stran, pokud se tak v místě dohodnete
Jisté omezení představuje nemožnost volby jiného názvu kandidátky (ta se pak musí vždy jmenovat „Starostové a nezávislí“)

Forma B

Název:
Forma kandidátky:

„Za obec krásnější“
koalice hnutí Starostové a nezávislí a například strany regionální strany

Výhody:

Netřeba shánět podpisy občanů pod petici
Lze zvolit název volební strany
Na kandidátku lze umístit jak nestraníky, tak i členy jiných stran, pokud se tak v místě dohodnete

Nevýhody:

Jisté omezení představuje nemožnost volby jiného názvu kandidátky (ta se pak musí vždy jmenovat
„Starostové a nezávislí“)
Je třeba nechat podepsat kandidátku od zmocněných představitelů obou (či více) stran
Složitější forma (potřeba rozdělit kandidáty mezi obě strany)
Kandidátka je složena na politické struktuře

Forma C

Název:
Forma kandidátky:
Výhody:

Nevýhody:

„Za obec krásnější“
Sdružení nezávislých kandidátů a hnutí Starostové a nezávislí

Netřeba shánět podpisy občanů pod petici
Lze zvolit libovolný název takové kandidátní listiny
Na kandidátku lze umístit nezávislé kandidáty z řad občanů obce
Na kandidátce mohou kandidovat i členové jiných stran, pokud se tak v místě dohodnete
Zákon požaduje, aby alespoň jeden kandidát byl uveden za hnutí Starostové a nezávislí, to však neznamená,
že by musel být členem hnutí, může být rovněž „nezávislý“, avšak navržen na kandidátku hnutím Starostové
a nezávislí
... pokračování na str. 5
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... pokračování ze str. 4

Upozorňujeme pouze pro pořádek, že hnutí může podepsat jednu kandidátku v každé obci (městě). Nelze podepisovat více
kandidátek v daném městě. Pokud uvažujete o podání dvou či více kandidátek, je možné zabezpečit podpis takové
kandidátky (např. spolupracujeme s dalšími stranami a hnutími, které jsou připraveny pomoci s podáním kandidátky).
V případě zájmu jsme schopni zprostředkovat zastřešení dalších kandidátek ve vašem městě či obci, pokud se
rozhodnete společně s dalšími zájemci podat vícero kandidátek.
Na místní úrovni kandidátní listinu nikdo neschvaluje. Je tedy na starostovi či místním koordinátorovi, jak si sestaví kandidátní
listinu. Snahou hnutí je přivést do komunální politiky co nejvíce občanů. O kvalitě jednotlivých kandidátů rozhodnou občané
ve volbách, kteří nejlépe v místě své kandidáty znají. Proto hnutí neprovádí žádné lustrace či schvalování místních kandidátek.
Upozorňujeme, že hnutí přijalo na Sněmu v březnu 2014 Hodnotové patero, které určuje ideový základ pro směřování hnutí
(je uvedeno v přílohách níže na str. 12 a každý kandidát by s ním měl být seznámen). Nepřípustná je však nominace členů
extrémistických stran (KSČM, DSSZ a jiné).
Kandidatura na základě petice občanů
Nedoporučujeme kandidovat na petici občanů. Důvodem je skutečnost, že mandáty, které připadnou ve volbách na
takovou kandidátku, budou připsány tzv. nezávislým kandidátům (NK), nikoli hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Podle
pravidel Českého statistického úřadu (ČSÚ) totiž jakýkoli mandát „nezávislého kandidáta“ není připsán žádné politické straně.
Zvolení nezávislého kandidáta proto s hnutím Starostové a nezávislí nemá žádný vztah a žádný dopad (ani přínos). Všechny
ostatní formy kandidování takový přínos pro hnutí Starostové a nezávislí znamenají, přitom kandidáti mohou být osoby „bez
politické příslušnosti“, tj. nezávislí na politických stranách.

3 | Deset kroků pro podání kandidátní listiny
1

Vyplnění registrace pro kandidaturu do podzimních voleb na www.chcikandidovat.cz , každý, kdo chce ve spolu
práci s hnutím Starostové a nezávislí na podzim kandidovat, musí tuto registraci provést, to se týká všech – i registro
vaných příznivců, i členů hnutí (tento krok je nutný pro koordinaci postupu hlavní kanceláře STAN, bude Vás kontaktovat
krajský tajemník - viz seznam všech tajemníků ve všech krajích na str. 2)
2 Volba formy kandidátky (samostatná kandidátka hnutí, koaliční, sdružení hnutí a nezávislých kandidátů)
3 Shromáždění dostatečného počtu kandidátů na kandidátní listinu
4 Podpis zákonné formy prohlášení kandidátů (souhlas s kandidaturou, vzor uveden níže na str. 11. Pozor, věk
kandidáta se uvádí k datu podání kandidátky, nikoli k datu voleb! případné chyby lze opravit prostřednictvím zmocněnce
Vaší kandidátky - viz bod č. 5)
5 Určení zmocněnce Vaší kandidátky (tj. té osoby, která bude za Vás komunikovat s registračním úřadem; zmocněncem
nemůže být žádný kandidát)
6
Vyplnění zvolené formy kandidátky (viz krok 2 shora) podle vzoru v této Informaci (viz str. 8 až str. 10)
7 Zaslání vyplněné kandidátky elektronicky (emailem) krajskému tajemníkovi hnutí Starostové a nezávislí (dle Vašeho
kraje, seznam tajemníků - viz str. 2)
8 Obdržení podepsané kandidátky od pověřeného zástupce hnutí Starostové a nezávislí spolu s originálem pověření
9
Vaše kontrola všech příloh kandidátky (odevzdáváte vše v originálu: 1x podepsanou kandidátku, k ní 1x pověření
zástupce hnutí, který Vám ji podepsal, a dále všechna prohlášení kandidátů)
10 Vámi zvolený zmocněnec (je uveden také na kandidátce) odevzdá podepsanou kandidátku se všemi náležitostmi
dle kroku č. 9 na registrační úřad a komunikuje v případě potřeby odstranění nedostatků s registračním úřadem a
popřípadě s hlavní kanceláří hnutí Starostové a nezávislí
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4 | 10 nejčastějších otázek ke komunálním
volbám 2014
Hodláme na kandidovat v obecních volbách v říjnu 2014. Musíme sbírat pod petici podpisy občanů?
NE, hnutí Starostové a nezávislí může „podepsat“ vámi sestavenou kandidátku. Nebudete tak potřebovat podpisy občanů pod
petici, abyste mohli kandidovat.
Můžeme si zvolit, jaký chceme název naší kandidátky v obecních volbách, když budeme kandidovat s „razítkem“
hnutí Starostové a nezávislí?
ANO, zákon umožňuje, abyste si jako „sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí“ zvolili Váš název kandidátky, která
pak bude tímto názvem označena i na volebním lístku. Je tedy možné, aby se kandidátka, podepsaná hnutím Starostové
a nezávislí, nazývala např. „Za obec krásnější“, „Sportovci a včelaři“ atd.
Musíme být členy hnutí Starostové a nezávislí, abychom mohli v obecních volbách kandidovat?
NE, hnutí není založeno na členském principu. Můžete kandidovat jako nestraníci nebo jako příznivci hnutí. Tímto zůstává
příznivce nezávislou osobou bez politické příslušnosti a toto nestranictví pak může mít vyznačenu rovněž na kandidátní
listině.
Mohu se stát ještě členem hnutí Starostové a nezávislí?
V současné době se každý, kdo souhlasí s programovým směřováním hnutí, může stát registrovaným příznivcem, o přihlášce
rozhoduje krajský výbor starostů. Postačuje vyplnit jednoduchý formulář registrovaného příznivce. Členství v hnutí je zpravidla
udělováno po 2 letech, kdy se zájemce o členství stal registrovaným příznivcem.
Mohou být na kandidátce, kterou zastřeší hnutí Starostové a nezávislí, uvedeni i členové jiných stran?
ANO, stanovy umožňují i tuto možnost. Sestavení kandidátky je odpovědností lidí v místě. Důrazně se však žádá neumísťovat
na kandidátky členy KSČM či jiných extremistických stran.
Můžeme u nás postavit více kandidátek? Mohou být postaveny samostatné kandidátky, jedna „Nezávislí pro obec“,
podepsaná hnutím Starostové a nezávislí, a druhá například jiným hnutím?
ANO, je to pouze na vaší strategii, jakou zvolíte pro volby. Obecně platí, že je dobré, pokud si volič může vybírat z většího
množství kandidátů. V případě zájmu jsme schopni zprostředkovat zastřešení dalších kandidátek ve vašem městě či obci,
pokud se rozhodnete společně s dalšími zájemci podat vícero kandidátek. Je rovněž možné, aby v místě byla postavena
kandidátka „Nezávislých kandidátů“ podepsaná hnutím Starostů a nezávislých a vedle ní i další kandidátka nezávislých
kandidátů. Hnutí vám může pomoci podepsat kandidátku dalším partnerským subjektem. V každém případě však je třeba
tento společný předvolební postup dohodnout v daném místě.
U nás v místě bude kandidátku sestavovat i TOP 09. Musíme sestavit jednu společnou kandidátku.
NE, můžete sestavit vlastní kandidátku nezávislých. Mohou tak kandidovat dvě či více kandidátek paralelně. Je však nezbytné
o volební strategii jednat s těmito dalšími partnery (TOP 09 či jinými nezávislými uskupeními).
Kdo mi podepíše kandidátní listinu pro obecní (městské) volby a musí ji někdo schvalovat?
Na místní úrovni kandidátní listinu nikdo neschvaluje. Je tedy na starostovi či místním koordinátorovi v případě, jak si sestaví
kandidátní listinu. Snahou hnutí je přivést do komunální politiky co nejvíce občanů. O kvalitě jednotlivých kandidátů rozhodnou občané ve volbách, kteří se nejlépe v místě své kandidáty znají. Proto hnutí neprovádí žádné lustrace či schvalování
místních kandidátek. Sestavenou kandidátku podepíší v kraji zmocnění představitelé hnutí.

... pokračování na str. 7
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... pokračování ze str. 6

Jakou konkrétní pomoc pro komunální volby od hnutí získám?
Hnutí uhradí služby grafické agentury, která připraví vzory jednoduchých tiskovin pro obce a města. Do těchto vzorů si snadno
budete moci vepsat svoje texty, vložit své obrázky (půjde o připravené tiskoviny ve známých formátech Word - doc, Adobe pdf). Dále bude hnutí hradit odměny vyčleněným pracovníkům (grafikům) za poskytování technické pomoci a organizaci
kampaně (při problémech s přípravou a tiskem místních plakátů a tiskovin). Hnutí zřizuje tým odborníků (právník, organizační
manažer, tiskový mluvčí a politolog) pro pomoc v řešení zvláštních a naléhavých situací ve volební kampani. Peněžní příspěvky
budou distribuovány podle požadavků krajských organizací v limitech schválených celostátními orgány. Další formy podpory
budou záviset od rozpočtu hnutí, který bude sestaven po parlamentních volbách.
Jak bude zajištěno, že za hnutí Starostů a nezávislých nebudou kandidovat v různých koutech naší země pochybní
kandidáti?
Hnutí připravilo text Hodnotového patera, s nimiž budou všichni kandidáti seznámeni. Chceme tím zajistit, že všichni
kandidáti budou mít jistotu základních hodnot, jež vyznávají všichni kandidáti nominovaných hnutím. Tím se hnutí chce
odlišit od jiných stran, které „razítka“ pro volby dávají komukoli. Text Hodnotového patera schválil celostátní sněm hnutí
v březnu 2014 a je uveden na str. 12

5 | Důležitá data komunálních voleb
17. července 2014
Poslední den pro stanovení počtu zastupitelstva v daném městě či obci pro nadcházející období
5. srpna 2014 (úterý)
Datum podání kandidátek u registračního úřadu (registračním úřadem je zpravidla úřad pověřeného obecního úřadu)
11. srpna 2014 (pondělí)
Poslední den pro doplňování kandidátů či změnu pořadí na kandidátce
10. září 2014 (středa)
Poslední den pro nominaci zástupce do volební komise
10. a 11. října 2014
Dny voleb
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2. ČÁST | VZORY

A | Samostatná kandidátka hnutí

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva
Krásná u Kvasic
obce (města, městského obvodu, městské části) x)
konané ve dnech 10. a 11. října 2014
Volební obvod č. ............. xx)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Název volební strany
Kandidátní listina politického hnutí Starostové a nezávislí
Označení, o jaký typ volební strany jde, xxx)s uvedením názvu politických stran a politických hnutí
Kandidáti:
1. Adam Míšek, 37 let
jméno, příjmení, věk

Dělník
Povolání
Krásná u Kvasic
Část obce, nečlení-li se na části, obec x), kde je kandidát přihlášen k trvalému
pobytu
Bez politické příslušnosti
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo
údaj "bez politické příslušnosti"

2. JUDr. Petr Macháček, 26 let, právník, Krásná u Kvasic, bez politické příslušnosti
3. Alžběta Holá, 35 let, poradce sdružení „Pro život“, Krásná u Kvasic, bez politické příslušnosti
4. Libor Bolavý, 32 let, rolník, Krásná u Kvasic, člen Strany mírného pokroku
...atd, až do stanoveného počtu kandidátů.
Jana Horalíková, Votice u Kvasic 122
Zmocněnec volební strany
jméno, příjmení, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu
Aleš Králík, Krásná u Kvasic 164
Náhradník zmocněnce jméno, příjmení, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu

podpis zmocněnce

V Krásné u Kvasic dne

zástupce hnutí Starostové a nezávislí
pověřený k podpisu kandidátních listin

x) Uvede se odpovídající
xx) Uvede se v případě, že volební obvody jsou vytvořeny
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B | Koaliční kandidátka hnutí Starostové a nezávislí a další strany
Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva
Krásná u Kvasic
obce (města, městského obvodu, městské části)x)
konané ve dnech 10. a 11. října 2014
PRO KRÁSNOU SPOLEČNĚ!
Název volební strany
Koalice politického hnutí Starostové a nezávislí (STAN) a Zlínského hnutí nezávislých (ZHN)
Označení, o jaký typ volební strany jde, xxx)s uvedením názvu politických stran a politických hnutí
Kandidáti:
1. Adam Míšek, 37 let
jméno, příjmení, věk

Dělník
Povolání
Krásná u Kvasic
Část obce, nečlení-li se na části, obec x), kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu
Bez politické příslušnosti
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo údaj "bez
politické příslušnosti"
Navržen hnutím Starostové a nezávislí (STAN)
Jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo

2. JUDr. Petr Macháček, 26 let, právník, Krásná u Kvasic, bez politické příslušnosti, navržen Zlínským hnutím nezávislých
(ZHN)
3. Alžběta Holá, 35 let, poradce sdružení „Pro život“, Krásná u Kvasic, bez politické příslušnosti, navržena hnutím Starostové a
nezávislí (STAN)
4. Libor Bolavý, 32 let, rolník, Krásná u Kvasic, člen ZHN, navržen ZHN
...atd, až do stanoveného počtu kandidátů.
Jana Horalíková, Votice u Kvasic 122
Zmocněnec volební strany
jméno, příjmení, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu

podpis zmocněnce

Aleš Králík, Krásná u Kvasic 164
Náhradník zmocněnce jméno, příjmení, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu

zástupce hnutí Starostové a nezávislí
pověřený k podpisu kandidátních listin

podpis

zástupce hnutí Zlínské hnutí nezávislých
pověřený k podpisu kandidátních listin

podpis

V Krásné u Kvasic dne

x) Uvede se odpovídající
xx) Uvede se v případě, že volební obvody jsou vytvořeny
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C | Sdružení politického hnutí Starostvové a nezávislí a nezávislých kandidátů

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva
Krásná u Kvasic
obce (města, městského obvodu, městské části)x)
konané ve dnech 10. a 11. října 2014
Volební obvod č. ............. xx)
PRO KRÁSNOU SPOLEČNĚ!
Název volební strany
Sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí Starostové a nezávislí (STAN)
Označení, o jaký typ volební strany jde, xxx)s uvedením názvu politických stran a politických hnutí
Kandidáti:
1. Adam Míšek, 37 let
jméno, příjmení, věk

dělník
povolání
Krásná u Kvasic
Část obce, nečlení-li se na části, obec x), kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu
Bez politické příslušnosti
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo údaj "bez
politické příslušnosti"
Nevržen hnutím Starostové a nezávislí
Jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých
kandidátů,označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo
nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta

2. JUDr. Petr Macháček, 26 let, právník, Krásná u Kvasic, bez politické příslušnosti, navržen STAN
3. Alžběta Holá, 35 let, poradce sdružení „Pro život“, Krásná u Kvasic, bez politické příslušnosti, navržen STAN
4. Libor Bolavý, 32 let, rolník, Krásná u Kvasic, člen Strany mírného pokroku, nezávislý kandidát
...atd, až do stanoveného počtu kandidátů.
Jana Horalíková, Votice u Kvasic 122
Zmocněnec volební strany
jméno, příjmení, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu

podpis zmocněnce

Aleš Králík, Krásná u Kvasic 164
Náhradník zmocněnce jméno, příjmení, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu

V Krásné u Kvasic dne

zástupce hnutí Starostové a nezávislí
pověřený k podpisu kandidátních listin
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Vzor zákonného prohlášení kandidáta
Příloha ke kandidátní listině pro volby do zastupitelstva
……………………………………………………………………
(název obce, města, městského obvodu, městské části) x)
konané ve dnech 10. a 11. října 2014
Prohlášení kandidáta
"Já níže podepsaný(á)
narozen(a)
trvale bytem

................................................
jméno a příjmení

................................................
................................................

prohlašuji, že souhlasím se svou kandidaturou; nejsou mi známy
překážky volitelnosti a že jsem nedal(a) souhlas k tomu, abych byl(a) uveden(a) na jiné kandidátní listině pro volby do téhož
zastupitelstva.
V ...................

dne

................................................

.................................
podpis kandidáta

x) Uvede se odpovídající

Pozn.:
Pozor! Věk kandidáta se uvádí k datu podání kandidátky, nikoli k datu voleb! případné chyby lze opravit
prostřednictvím zmocněnce Vaší kandidátky.

Vzor zákonného prohlášení kandidáta
http://www.starostove-nezavisli.cz/zapojte-se/darovaci-smlouva/
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Hodnotové patero
1.
Cílem hnutí Starostové a nezávislí je vytvářet podmínek pro život občanů v právním a fungujícímstátě, který se opírá
o rozvinutou místní a regionální samosprávu. Stát nemá zasahovat nadbytečně a neoprávněně do činností samospráv.
2.
Hnutí chápe výkon veřejných funkcí jako službu občanům s důrazem na svobodu a odpovědnost jednotlivce
a solidaritu společenství občanů. Důležitou roli v řešení sociálních problémů mají mít obce a města a získávat
k tomu odpovídají prostředky od státu. Sociální problémy je třeba řešit tam, kde vznikají.
3.
Hnutí prosazuje průhlednost veřejného života, potírání korupce a je proti zneužívání získané moci. Usilujeme
o obnovení důvěry v právní řád, zkvalitnění zákonů a vymahatelnost práva. Odmítáme veškeré projevy národnostní,
náboženské a rasové nesnášenlivosti. Nespolupracujeme s nedemokratickými a extremistickými silami.
4.
Do veřejných funkcí prosazujeme osobnosti – schopné, zodpovědné a sebevědomé občany, kteří dokážou převzít
odpovědnost sami za sebe, rodinu, obec, kraj, stát a život budoucích generací a výsledky jejich práce a činnosti svědčí o takto
nabytých zkušenostech.
5.
K základním prioritám hnutí patří odpovědné hospodaření, kvalitní vzdělávací systém, péče o životní prostředí
a zachování kulturního dědictví. Investice do vzdělání je zárukou budoucí prosperity, jež však musí být založena na zásadě
šetrnosti (v nakládání s financemi, energetickými zdroji, ale i obezřetnými krajinnými zásahy).
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