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Usnesení NR k usnesení NVK ze dne 7. 6. 2015.
Národní rada /NR/ bere na vědomí usnesení národní volební kapituly /NVK/ ze dne 7. 6.
2015. (1)
1)Hlavním účelem Bodu 5 Usnesení VK ze dne 7. 6. 2015. bylo svolat nevolební
kapitulu (2)
Usnesení Národní rady na jejím 1 zasedání dne 20. 6. 2015 k bodu 5 ‘Usnesení VK ze dne 7.
6. 2015‘:
Bod 5. usnesení NVK ze dne 7. 6. 2015 zní: „Připravit nevolební kapitulu, projednat ji s MBS
do konce listopadu a svolat v lednu 2016.“ Tento bod není v souladu s ustanoveními bodu
1. čl. 68 GK, zejména s jeho poslední větou a je ve zřejmém rozporu se zněním bodu 2. čl.
III. 2. NS. Navíc neobsahuje ani v náznaku, o jakých věcech závažných pro život NBS by měla
NNK rozhodovat, takže není co s MBS projednávat a není možné připravit pro jednání NNK
konkrétní podklady. Usnesení NVK je tak v tomto bodě i zmateční.
Zároveň NR do dnešního dne neobdržela od nikoho řádný návrh, o jakých věcech závažných
pro život NBS by měla NNK rozhodovat. Za této situace NR nezbývá než konstatovat, že
v současné době není splněna žádná z podmínek určených NS pro svolání NNK, takže ji
nelze v lednu 2016 svolat.

2)Hlavním účelem bodu 6 Usnesení VK ze dne 7. 6. 2015 bylo upřesnění pravidla pro
volbu 2 členů bez služby do Národní rady:
Usnesení Národní rady na jejím 1 zasedání dne 20. 6. 2015 k bodu6 ‘Usnesení VK ze dne
7.6.2015‘:
K bodu 6. usnesení NVK ze dne 7. 6. 2015 NR rozhodla, že v každém návrhu volebního řádu
bude ustanovení: „Každý člen rady je volen do své služby samostatně, na každou
jednotlivou pozici v radě musí být samostatná volba jednoho člena rady.“ Tento text bude
povinně součástí každého volebního řádu, aby se zamezilo jiným způsobům volby.
Toto usnesení bylo odhlasováno jednomyslně Národní radou dne 20. 6. 2015.
Podpisy

--------(1)

Dle bodu 1. čl. 68 Generálních konstitucí /GK/ může národní kapitula v souladu s Řeholí a Konstitucemi činit legislativní rozhodnutí a
vydávat směrnice platné pro její národní teritorium. Složení a kompetence národní kapituly i způsob a frekvence jejího svolávání určují
Národní stanovy /NS/.
(2)Bod

2. čl. III. 2. našich NS mimo jiné určuje podmínky pro svolání nevolební národní kapituly /NNK/, které musí být splněny, aby národní
ministr /NM/ mohl tuto kapitulu svolat. Dle jeho znění svolává národní ministr NNK k rozhodnutí o věcech závažných pro život národního
bratrského společenství /NBS/ na doporučení NR nebo na žádost místních bratrských společenství /MBS/, jejichž členové představují
nejméně 1/3 sekulárních františkánů s trvalou profesí v NBS.

