
 
 

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk 

konané dne 12.8.2008 od 17:00 hodin v restauraci “Zelený strom - Švejk” v Nepomuku. 
 
Přítomni : viz prezenční listina. 
Členská schůze byla zahájena p.Věrou Trhlíkovou - předsedkyní ZO v 17,10 hod. 
 
Zapisovatelem určen p. Chouň Tomáš 
 
Ověřovatelem určen p. Cina Jan 
 
Byl schválen následující program :      poměr hlasování   7-0-0 
Program schůze : 
1. Zahájení, volba pracovních orgánu. 
2. Kontrola úkolu z minulých schůzí 
3. Volba delegátů na mimořádný sjezd SZ konaný 6.a7.9.2008 v Praze 
4. Zpráva z krajské konference SZ Plzeňského kraje, zpráva o činnosti rady KO SZ 
5. Zpráva o uskutečněných a chystaných akcích SZ ZO Nepomuk 
6. Návrhy předvolební kampaně pro krajské volby 2008 
7. Různé 
8. Ukončení schůze (okolo 18.30 hodin) 
 
Ad 1) Do kumulované funkce mandátové, návrhové a volební komise byl zvolen 
 
Šroubek Václav       poměr hlasování 6 – 0 - 0 
Mandátová komise potvrzuje, že od 17,10 hod. je členská schůze ZO SZ Nepomuk usnášení 
schopná. Potvrzuje také, že jednotliví členové ZO byli na schůzi řádně a včas (7 dní předem) 
pozváni. 
 
Ad 2) Kontrola úkolu z minulých schůzí 
Úkoly jsou průběžně plněny. 
 
Ad 3) Volba delegátů na mimořádný sjezd SZ konaný 6.a7.9.2008 v Praze 
Klíč pro volbu je 1:8. (za každých započatých 8 členů ZO)- tzn. Volba 2 delegátů. 
 
1. Šimáček Zdeněk - 1. náhradník  souhlasí   počet hlasů 6 
 
2. Cina Jan  - 2. náhradník  souhlasí   počet hlasů 6 
 
3. Kroupa Pavel - 2. delegát  souhlasí   počet hlasů 6 
 
4. Chouň Tomáš - 1. delegát  souhlasí   počet hlasů 6 
 
5. Trhlíková Věra - 3. náhradník  souhlasí   počet hlasů 6 
 

  
 
Ad 4) Zpráva z krajské konference SZ Plzeňského kraje, zpráva o činnosti rady KO SZ 
Zprávu podal Tomáš Chouň – člen RKO 



 
 
 
Ad 5) Zpráva o uskutečněných a chystaných akcích SZ ZO Nepomuk 
Stále trvá spolupráce při „společném plánování – akce Oáza mládí a stáří" s Mateřským 
centrem Beruška Nepomuk a nadací Místo pod stromy. 
 
 
Ad 6) Návrhy předvolební kampaně pro krajské volby 
Pokračuje jednání ohledně billboardu v Nepomuku (na Borku) – společnost Eurobillboard. 
Ostatní akce dle dohody s KO. 
. 
 
Ad 7) Různé 

a) Návrh usnesení : 
„ Členská schůze ZO Nepomuk doporučuje zvoleným delegátům na sjezd SZ 
2008, aby podpořily pozměňovací návrh programu sjezdu ZO Plzeň 3.“ 

Návrh byl schválen       poměrem hlasů 6 – 0 – 1 
b) Pan Zdeněk Šimáček rozdal přítomným členům členské známky na rok 2008 dle 

seznamu zaslaného z hlavní kanceláře na jeho adresu. Ostatní známky předal 
předsedkyni ZO p. Věře Trhlíkové. 

c) Pan Jan Cina a paní Lada Kriegová dosud neobdrželi od hlavní kanceláře členské 
průkazy ani známky na rok 2008 – bude okamžitě řešeno  
- (p. Trhlíková, p. Chouň )  

d) Hlavní kanceláři v Praze bude předán aktualizovaný seznam členů ZO Nepomuk 
včetně funkcí v ZO. (popř. potřebné zápisy ze schůzí ZO Nepomuk) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: ……………………………………………..   Ověřil: ………………………………………………. 


