
Memorandum politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ a jeho partnerů v Ústeckém kraji

HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ 
ROZVOJ OBCÍ A MĚST
JsmePRO! Kraj
SNK Evropští demokraté

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Toryové
Volba pro město

Společně pro lepší život 

Motto:  Máme  odvahu  převzít  zodpovědnost  –  spojuje  nás  naděje  i  víra  v  lepší  život
pro obyvatele Ústeckého kraje a celé České republiky.

Představitelé  výše  uvedených  stran,  hnutí  a  regionálních  uskupení  se  shodují  na podpoře
kandidátky hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České  republiky  a  na  další  spolupráci  při komunálních,  krajských  a  senátních  volbách
v Ústeckém kraji.

Společným cílem je výrazné zlepšení podmínek pro život obyvatel Ústeckého kraje, dlouhodobě
udržitelný  rozvoj  obcí  a  jejich  obyvatel,  hospodárné  nakládání  s veřejnými  prostředky,
posilování  demokratických  principů  veřejné  správy  a  dodržování  korektní  politické  kultury
ve volebních kampaních.

Pro naplnění společných cílů se signatáři tohoto memoranda dohodli na následujícím:

1. Politické hnutí Starostové a nezávislí na své kandidátní listině pro volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR v Ústeckém kraji, které se uskuteční v roce 2017, umožní
kandidaturu zástupců svých partnerů na základě vzájemné dohody.

2. Na  volebních  materiálech  a  mediálních  výstupech  krajské  úrovně  bude  uvedeno,
že hnutí  Starostové  a  nezávislí  v Ústeckém  kraji  kandiduje  s podporou  uvedených
partnerů.

3. Partneři  hnutí  Starostové  a  nezávislí  v Ústeckém kraji  budou  průběžně  informování
o akcích volební kampaně a budou přizváni k účasti na těchto akcích.

4. Partneři  hnutí  Starostové  a  nezávislí  na  svých  mediálních  výstupech  a produktech
informačních technologií uvedou podporu kandidátce Starostové a nezávislí v Ústeckém
kraji ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

5. Signatáři  tohoto  memoranda tak  společně  otevírají  prostor  pro spolupráci  krajských
organizací  stran  a  hnutí  a  regionálních  uskupení  v dalším  období  s respektováním
místních podmínek.

V obdobné spolupráci chtějí představitelé níže uvedených stran, hnutí a regionálních uskupení
pokračovat při přípravě následujících komunálních, krajských a senátních voleb.

V Ústí nad Labem 8. srpna 2017

…………………………………………………
V. Bartoň, HNHRM

…………………………………………………
F. Ušák, Jsme PRO! Kraj

…………………………………………………
P. Medáček, SNK ED

…………………………………………………
P. Liška, STAN

…………………………………………………
O. Vojíř, Toryové

…………………………………………………
H. Cermonová, Volba pro město


