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Z obsahu tohoto čísla :
* 6. zasedání ÚV KSČM Praha*
* Volby do Evropského parlamentu v květnu letošního roku *
* Informace k akcím konaným v okrese*
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ov.bruntal@kscm.cz „mám zájem o Štafetu“ a příští čísla již budete dostávat prostřednictvím Vaší emailové pošty *
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Usnesení
6. zasedání ÚV KSČM dne 30. března 2019 v Praze
Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
1.
1.
2.

3.
4.

5.

1. Schvaluje
Stanovisko ÚV KSČM k aktuální politické situaci.
Informaci o stavu a vývoji členské základny k 31. 12. 2018.
Vyhodnocení diskuze z 5. zasedání ÚV KSČM, konaného dne 15. 12. 2018.
Zprávu z jedn. VV ÚV KSČM od 5. zasedání ÚV KSČM a kontrolu plnění usnesení ÚV a schůzí VV ÚV KSČM.
Vedoucí pracovních komisí pro přípravu obsahových dokumentů XI. sjezdu KSČM.
Harmonogram programové přípravy XI. sjezdu KSČM.
Návrh rozpočtu organizační jednotky ÚV KSČM pro rok 2019.
Návrh rozpočtu KSČM pro rok 2019.
Vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za rok 2018.
Výroční finanční zprávu KSČM za rok 2018.
2. Souhlasí
S návrhem na svolání XI. sjezdu KSČM v termínu 18. – 19. 4. 2020, stanovením klíče pro volbu delegátů 1 : 120,
harmonogramem výročních členských schůzí a konferencí.
3. Projednal
Návrh na řízení a změny organizační struktury KSČM.
4. Bere na vědomí
Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
Informaci o návrhu aktualizovaného Programu KSČM.
Informaci o zajištění přípravy voleb do EP.
Zprávu o činnosti ÚRoK za rok 2018.
Stanovisko ÚRK KSČM k návrhu rozpočtu organizační jednotky ÚV KSČM pro rok 2019.
Stanovisko ÚRK KSČM k návrhu rozpočtu KSČM pro rok 2019.
Stanovisko ÚRK KSČM k vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za rok 2018.
Stanovisko ÚRK KSČM k výroční finanční zprávě KSČM za rok 2018.
5. Uvolňuje
s. Jiřího Pěnčíka z funkce člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Praha 10.
6. Potvrzuje
s. Jiřího Dolejše do funkce člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Praha 10.
7. Ukládá
Postoupit informaci o stavu a vývoji členské základny KV a OV KSČM.
Zodpovídá: P. Šimůnek
Termín: 5. 4. 2019
Po dopracování připomínek členek a členů ÚV KSČM materiál ,,Návrh na řízení a změny organizační struktury
KSČM“, předložit celostranické konferenci KSČM.
Zodpovídá: P. Šimůnek
Termín: 27. 4. 2019
Předat návrhy do pracovních komisí pro přípravu obsahových dokumentů XI. sjezdu KSČM.
Zodpovídá: předsedkyně a předsedové KV KSČM
Termín: 30. 4. 2019
Vedoucím pracovních komisí pro přípravu obsahových dokumentů XI. sjezdu KSČM předložit návrh na složení
komisí k projednání VV ÚV KSČM.
Zodpovídá: V. Filip, P. Šimůnek, S. Grospič, V. Ort
Termín: 17. 5. 2019
Návrh aktualizovaného Programu KSČM po zapracování připomínek členek a členů ÚV KSČM předložit
k projednání OV a KV KSČM a členkám a členům strany, soustředění dalších návrhů, podnětů a připomínek
a následně na Programové konferenci KSČM.
Zodpovídá: S. Grospič
Termín: 7. 4. 2019

7. Pověřuje
1. VV ÚV KSČM rozhodnutím o místě konání XI. sjezdu KSČM v roce 2020.

8. Stanovuje
termín 7. zasedání ÚV KSČM na 29. června 2019 s programem:
•
•
•
•
•
•
•
•

Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
Rámcový plán práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na II. pololetí 2019.
Politické hodnocení kampaně k volbám do EP.
Návrh Hospodářské směrnice KSČM 2020.
Vyhodnocení diskuse z 6. zasedání ÚV KSČM.
Zprávu z jednání VV ÚV KSČM od 6. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení 6. zasedání ÚV KSČM.
Hodnocení celostranických konferencí KSČM.
Různé.
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Volby do Evropského parlamentu
jsou za dveřmi

„Chceme, aby o některých evropských záležitostech mohli čeští občané rozhodovat v referendu.
Chceme dát daleko větší suverenitu do rukou členských států Evropské unie a chceme také lepší ochranu vnější
evropské hranice,“ řekla Konečná.
Na volby dají komunisté 7,5 milionu korun. „I s tímto malým rozpočtem se budeme snažit udělat co nejvíc
parády,“ uvedla Konečná.
Kateřina se považuje za socialistku. „Ukazuje se, že kapitalismus není životaschopný systém“.
KSČM by podle Konečné podpořila hlasování o vystoupení Česka z EU.
„My jsme pro referendum o czexitu od roku 2004. Nemám s tím problém. Pokud nedojde k reformám v
EU do tří let, tak bych nebyla pro setrvání. Pokud se však EU vydá cestou větší demokratizace a omezení práv
Evropské komise, tak to má smysl,“ řekla Konečná s tím, že význam vidí i v zachování schengenského
prostoru.
„Pokud začne vznikat federalistická Unie, kdy bude Česko malou ovladatelnou zemí a nemohlo by si
dovolit nic, určitě bych na setrvání netrvala a byla bych pro vystoupení,“ doplnila.
Za K. Konečnou jsou na kandidátce lidé, kteří by v europarlamentu byli nováčky. Dvojkou je Andrej
Bóna, na třetím místě kandidátky KSČM je Arťom Korjagin, na čtvrtém je Roman Blaško.
Volby do Evropského parlamentu se v Česku budou konat 24. až 25. května.

3/8



Přečti a pošli dál !!!



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Volby do evropského parlamentu
24. a 25. května 2019
O konání voleb do EP, o našich kandidátech, jste měli informaci již v prosincovém a únorovém vydání
naší Štafety. V ní jsem psal o tom, co po vás budeme požadovat ohledně delegování členů do okrskových
volebních komisí. Na termíny dodání členů OKVK, které jsem požadoval dodat na poradách předsedů do
určených termínů jsem obdržel do konce února toto od šesti ZO a v dalších dnech jsem jenom mnoha telefonáty
a emaily doslova „uháněl“ ostatní předsedy a snažil se kontaktovat lidi tam, kde nemáme ZO. Sháněl jsem je
nahlížením do záznamů z minulých různých voleb a mnohdy mi to dá hodně přesvědčování, abych je přemluvil.
Někde se to nepodařilo a tak tam zastoupení nebudeme mít. Podařilo se v termínu zajistit a do 10. dubna
delegovat členy a náhradníky OKVK ve 47 městech a obcích ať již tam „fungují“ ZO nebo ne. Ve 21obcích
jsme OKVK neobsadili
proto, že tam nemáme ZO,
nebo že předsedové a
členové KSČM nemají o
tyto volby zájem.
O tom jak bude
vypadat předvolební kampaň
kandidátů do EP víme jen to,
že k nám do okresu přijede
ve čtvrtek 25. dubna
cca v 11.00 hod. jedno
auto s jednou kandidátkou a
zdůrazňuji
nebude
to
Katka Konečná.
Podle
informací,
které jsou velice strohé
víme, že nám věnuje 4 – 5
hodin a při nich objede
města o obce, které jí
zástupci našeho OV určí.
Zbytek cca. tři týdny do
voleb bude na nás jak se
s kampaní vyrovnáme. Snad
nás zase nebudou vyšší
orgány kritizovat, že jsme
udělali pro prezentaci a
agitaci kandidátů málo a
případný propadák sváděli
na nás.
Přeji
vám
před
volbami hodně sil a hlavně
ochoty pomoci okresu při
pořádání akcí, které povede
k volebnímu
úspěchu
kandidátů pod názvem KSČM
Česká
levice
společně !
Čest naší společné práci !
Miroslav Domin
místopředs. OV KSČM
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27. PLES KSČM
Nebyla v Leskovci „poeta“, která by o zážitcích z plesu ódu napsala. A tak aspoň pár řádků od
místopředsedy M. Domina.
Ples zahájil a moderoval s. Talík Milan, který
omluvil předsedu OV s. Dalibora Kaňáka pro jeho
zdravotní indispozici. Pozvání nepřijal nikdo z „vyšších
orgánů“, kdo by byl ochoten se s námi setkat a našim
ženám k jejich významnému svátku popřát. Ujal se tohoto
úkolu tedy sám a poté seznámil přítomné s programem
tohoto plesu a dalšími organizačními body.
Občerstvení zajistil jako vždy s. Niesner se svým
kolektivem.
Poté nás již pozvalo DUO AKORD na taneční parket.
V mezi přestávce nám zatančili tanečnice ze Starých
Heřmínov, které v dalším vstupu předvedli velmi
humorný tanec zvaný LABUTÍ JEZERO, který rozesmál
všechny, kteří neváhali a přijeli na tento ples. Bohatá
tombola potěšila všechny kdož si zakoupili losy s výhrávajícími čísly a domů si odnášeli takové ceny pro radost
a nebo jen pro potěšení.
Ples skončil dvě hodiny po půlnoci a podle plánu se všichni, i když neradi rozjeli do svých domovů. Na
organizátory zbyl úklid sálu a vzhledem k tomu, že jsme na to byli z Lidkou Spálovskou jenom dva pomohli
nám ochotně přátelé ze Starých Heřmínov a s. Cecilka Šuláková z místní ZO, která předala v neděli dopoledne
obci kulturní dům a nemuseli jsme tam jet znova z Bruntálu.
Nejsem básník – neznám veršování a tak aspoň všem co se na plese podíleli patří vřelé poděkování. M.D.

MDŽ v Krnově
Jako každoročně i letos oslavili krnovské ženy svůj svátek Mezinárodní den žen. Těšili se na své
kamarádky z dob svého působení v krnovských továrnách, školách a dalších působištích.
K jejich svátku jim všem popřáli za druhou polovinu lidstva s. Sekanina a s.Vartecký . Při sladkém
pohoštění si poslechly známé písně, poslechli si humorné vtípky ze života v podání hudebníků a L. Sekaniny.
Tradici tohoto svátku je potřebné udržet a připomínat sváteční den, ženy si to určitě zaslouží.
Jsme rádi, že obliba společných setkání pokračuje, letos se toho setkání zúčastnilo na 70 žen. Už se těšíme
na další setkání na 1. Máje, tak jako každý rok.
Poděkování patří všem organizátorům MěV KSČM a ZO 215 i sympatizantům.
Za MěV a ZO 215 Jana Meričková.
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Exekuce 2019 –
nezabavitelná částka
V případě včasného nesplacení půjček hrozí exekuce. Znamená to, že vám exekutor bude strhávat
srážku z příjmu, dokud dluh nesplatíte. Další možností je obstavení účtu nebo zabavení majetku. V
případě poslední možnosti může exekutor majetek prodat v dražbě a z utržené částky uhradit nesplacené
dluhy.
* Kterých příjmů se exekuce týká?
Strhávání dlužné částky se však netýká pouze mzdy. Jedná se také o odstupné, náhradu mzdy, důchod,
nemocenskou, podporu v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci, stipendium, peněžitou pomoc v mateřství,
dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti, dávky státní podpory a pěstounské péče nevyplácené jednorázově
a výsluhové příspěvky vojáků z povolání.
* Kterých příjmů se exekuce dotknout nesmí?
Některé příjmy jsou před exekucí právně chráněny. Jsou to jednorázové dávky sociální podpory, dávky pomoci
v hmotné nouzi, dávky sociální péče a příspěvek na bydlení.
* Co znamená pojem nezabavitelná částka
Občanský soudní řád a speciální nařízení vlády stanovuje pojem nezabavitelná částka. Tato částka musí
každému zůstat k uspokojení základních lidských potřeb (jídlo, bydlení, oblečení, hygiena) a exekutor na ni nesmí
sáhnout. Nezabavitelná částka se počítá z životního minima a normativních nákladů na bydlení.
Normativní náklady na bydlení jsou průměrné náklady na bydlení stanovené podle počtů členů domácnosti a
velikosti obce, cen energií a služeb. Pro nájemní byty jsou v nich zahrnuty v souladu se zákonem ceny nájemného. U
bytů vlastníků a družstevních bytů se jedná o podobné náklady.
V případě, že si někdo platí z důchodu pobyt v ústavu sociální péče, exekutor mu nemůže zabavit částku
potřebnou na úhradu pobytu v tomto zařízení a kapesné.
* Nezabavitelná částka v roce 2019
Od ledna 2019 se díky zvýšení nákladů na bydlení zvýšila nezabavitelná částka na 6 428,67 Kč měsíčně. Celý
výpočet nezabavitelné částky je trochu složitější. Samotný pojem je pouze výchozím údajem výpočtu.
Částka, která je hranicí, nad kterou může být zabavený celý příjem, je též důležitá. Tento limit je součtem
normativních nákladů na bydlení a životního minima. V letošním roce jsou to částky 3 410 a 6 233 korun,
dohromady tedy 9 643 Kč.
* Vliv na výši nezabavitelné částky má počet vyživovaných osob
Zohledňuje se také, zdali dlužník vyživuje manžela/manželku a děti. Za každého vyživovaného člena rodiny se
nezabavitelná částka zvyšuje o jednu třetinu. V roce 2019 je to tedy částka 1 607,17 Kč. Pokud je někdo v exekuci
právě kvůli dluhu na výživném, toto pravidlo samozřejmě neplatí.
* Nezabavitelná částka je individuální
Na výši nezabavitelné částky má vliv několik faktorů. Díky tomu může být u každého rozdílná. Jedná se hlavně
o druh příjmu a jeho výši, počet vyživovaných osob, výši životního minima a nákladů na bydlení v daném roce. Na
základě těchto faktorů se podle stanoveného postupu spočítá konkrétní částka, která je exekutorem nezabavitelná.
* Být v obraze se vyplácí
Když se někdo ocitne v této svízelné situaci, není od věci mít o exekucích a jejich podmínkách a průběhu
přehled. Se základními informacemi mu stačí použít příslušné vzorečky a být tak v obraze, jaká je přesně jeho
finanční situace. S těmito znalostmi si každý snáze pohlídá, zda exekutoři postupují podle zákona, a též jsou dobrým
základem pro to, aby mohl svou situaci zlepšit.
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Další užitečné informace přináší web www.vladislavutikal.cz/
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Paragrafy 7pro
každého
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použito s laskavým svolením autora

§ § § § §

 CO  KDY  KDE 
Květen 2019
 28. dubna 2019
 01. května 2019







06. května 2019
08. května 2019
10. května 2019
13. května 2019
24. května 2019
25. května 2019

neděle
středa
pátek
úterý
pátek
pondělí
pátek
sobota

15,oo
10,oo
14,oo
16,oo památník
16,oo pohřebiště
15,15

májová veselice – LKŽ + KSČM Vrbno p. P.
SVÁTEK PRÁCE
SVČ Méďa Krnov
Hřiště TJ Slavoj Bruntál
Oslava výročí osvobození – Krnov
Státní svátek – Den vítězství
Oslava výročí osvobození – Bruntál
8. zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM
Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu

Červen 2019









08. června 2019
17. června 2019
18. června 2019
19. června 2019
20. června 2019
21. června 2019
24. června 2019
29. června 2019

sobota
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
pondělí
sobota

Celostranická konference KSČM
Porada předs. ZO KSČM – Mě Ú H. Benešov
Porada předs. ZO KSČM – budova OV KSČM
Porada předs. ZO KSČM – Třemešná
Porada předs. ZO KSČM – bud. MěV Krnov
9. zasedání OV KSČM – budova OV KSČM
zasedání MS KV KSČM
zasedání ÚV KSČM - Praha

15,oo
15,oo
16,oo
15,3o
15,15

                        

   ! Změny termínů po redakční uzávěrce vyhrazeny!   
                        

„Chceme-li zničit národ, musíme nejprve zničit jeho morálku a padne nám do
klína jako zralé ovoce.“
Vladimír Iljič Lenin

* * * Vydává OV KSČM v Bruntále - určeno členům KSČM a sympatizujícím spoluobčanům * * *
* Telefon: 734 430 209 nebo 554 717 565; 720 493 013 *
E-mailové adresy : ov.bruntal@kscm.cz ; místopředseda.bruntal@kscm.cz ; ekonom.bruntal@kscm.cz
* * * Webové stránky : http://www.ovkscmbruntal.cz/ ; http://mev-bruntal.wz.cz/ * * *
********************* N E P R O D E J N É ***************** ****
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