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Stav:

Nový

Začátek:

Priorita:

Normální

Uzavřít do:

Přiřazeno:

Elizabet Kovaceva

% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

0.00 hodina

Organizační
struktura:

Ne

Kategorie:
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Cílová verze:
Spisová značka:
Typ práce:

Byrokracie

Zobrazit v nabídce:

Ne

Smlouva:

Popis
Předsednictvo schválilo:
Republikové předsednictvo
děkuje všem garantům za jejich dosavadní práci.
odvolává na jejich žádost z pozice garantů dlouhodobých bodů programu Ivo Vlasatého(přímá demokracie), Zdeňka
Štěpánka(doprava), Ivana Mikoláše(svoboda podnikání), a Adama Skořepu(mezinárodní vztahy).
konstatuje uplynutí mandátu garantů bodů dlouhodobého programu Michaela Poláka(soukromí), Romana
Kümmela(transparentní organizace), Martina Madeje(právní stát) a ukládá administrativnímu odboru provést příslušné
změny v seznamu funkcí a na dalších systémech.
Prosím o příkladné provedení.
Historie
#1 - 23.04.2017 21:03 - Vojtech Pikal
- Projekt změněn z republikové předsednictvo na administrativní odbor
#2 - 24.04.2017 06:34 - Elizabet Kovaceva
- Přiřazeno nastaven na Elizabet Kovaceva
#3 - 24.04.2017 06:48 - Elizabet Kovaceva
aktualizováno na wiki ke dni 24.4.2017.
#4 - 25.04.2017 15:26 - Vojtech Pikal
Ve věci byla přijata další usnesení: https://redmine.pirati.cz/issues/4030#note-50
Usnesení 1
Republikové předsednictvo:
1. odvolává Vojtěcha Pikala, Ondřeje Kolka, Zdeňka Hřiba, Petra Třešňáka z funkce garanta dlouhodobého programu z důvodu, že uvedení
jsou již garanty celého resortního bodu volebního programu nebo budou dále pracovat v rámci resortní skupiny,
2. konstatuje, že garanty dlouhodobého programu v tento okamžik z pověření republikového předsednictva zůstávají: Roman Kučera, Josef
Janů, Michal Ketner, Jan Nezhyba,
3. žádá žádá garanty podle bodu 2, aby se podíleli na provádění a prezentaci volebního programu v součinnosti s příslušným garantem
volebního programu,
4. žádá administrativní odbor o provedení změn v seznamu funkcí podle bodu 1, resp. 2.
Usnesení 2
Republikové předsednictvo:
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1. odvolává Ivo Vašíčka z funkce garanta volebního programu pro oblast financí,
2. žádá Ivo Vašíčka, aby se dále podílel na provádění a prezentaci volebního programu v oblasti financí jako člen příslušného týmu. >
Odůvodnění: Při hlasování na celostátním fóru ohledně odvolání Ivo Vašíčka došlo k procesním chybám (nebyl uveden návrh usnesení při
hlasování, v rozpravě padlo několik různých návrhů), nicméně interpretujeme výsledek hlasování jako vůli ke změně garanta.
Administrativní odbor by měl pomoci příslušné předsedají celostátního fóra se zvládnutím úkolů činovníka.
Prosím též o provedení a nezapomenout na seznam funkcí alias skupiny na fóru.
#5 - 26.04.2017 10:23 - Tobias Esner
já tomu systemu garantů stejně nerozumím :(
#6 - 26.04.2017 14:12 - Elizabet Kovaceva
Jmenný seznam na aktualizován dle nejnovějšího usnesení.
#7 - 01.06.2017 22:49 - Vojtech Pikal
Na dlouhodobých zůstává Jaroslav Němec a Ivo Vašíček.
Jaroslav Němec nevím kdy a kde se tam vzal a Ivo Vašíček potřebuji aby někdo v AO nezávysle vyhodnotil, jestli tam ještě je.
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