
Zápis z  členské  schůze ZO Strany  zelených  Nepomuk
konané dne 23.11.2009 od 19:00 hodin v restauraci “Coffee-Shop” v Nepomuku.

Přítomni :  Tomáš Chouň, Mgr. Pavel Kroupa, Jana Barochová, Jan Cina, Zdeněk Šimáček, 
Libor Faust, 

Nepřítomni:  Mgr. Věra Trhlíková - omluvena, Hana Barčová - omluvena, Lada Kriegová - 
omluvena, Milan Trhlík, Karla Vlasáková, Václav Šroubek 

Členská schůze byla zahájena Tomášem Chouněm - místopředsedou ZO v 19:00 hod. 
Kvůli nízkému počtu členů byla schůze usnášeníschopná až od 19:30 a jednala dle navrženého 
programu.

Program schůze :

1. Zahájení, určení zapisovatele, volba pracovních orgánů

2. Zpráva z krajské konference a RKO.

3. Sjezd SZ 2009 v Brně – změna stanov – diskuze

4. Předvolební situace v Nepomuku a na jižním Plzeňsku

5. Různé.

6. Závěr.

Ad 1) Zahájení, určení zapisovatele, volba pracovních orgánů

• Zapisovatelem určen Pavel Kroupa.
• Ověřovatelem zvolen Jan Cína. (poměr hlasování: 5 – 0 – 1)
• Do kumulované funkce mandátové, návrhové a volební komise byla zvolena

Jana Barochová. (poměr hlasování:  5 – 0 - 1)

Mandátová komise potvrzuje, že od 17:30 hod. je členská schůze ZO SZ Nepomuk usnášení 
schopná. Potvrzuje také, že jednotliví členové ZO byli na schůzi řádně a včas pozváni. 

Ad 2)  Zpráva  z krajské  konference  a RKO

• Jan Cina uvedl informace z jednání RKO 2. 11. 2009 (zánik ZO Sušice, causa Opial, 
návrh rozpočtu KO 2010, krajský web) a o neformální schůzce předsedy a 
místopředsedů KO  (rozdělení práce, komunální volby, sjezd, setkání delegátů)
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• Tomáš Chouň informoval o dnešní schůzi KRK, svém zvolení za předsedu KRK a o 
plánované činnosti KRK.

• Proběhla diskuze o poslední  KK. 

Ad 3)  Sjezd SZ 2009 v Brně  – změna  stanov  – diskuze

• Proběhla diskuze o sjezdu SZ, o návrzích změn stanov, jednacím řádu a programu 
sjezdu.

• Návrh Tomáše Chouně: „ZO Nepomuk doporučuje svým delegátům, aby podali návrh 
na vložení bodu do bloku C programu sjezdu: Dovolba členů Republikové rady.“
Návrh byl přijat. (poměr hlasování: 6 – 0 – 0) 

• Návrh Tomáše Chouně: „ZO Nepomuk považuje většinu návrhů na změnu stanov 
předložených předsednictvem za cestu k omezení demokracie ve SZ.“
Návrh byl přijat. (poměr hlasování: 5 – 0 – 1)

Ad 4) Předvolební situace  v Nepomuku  a na jižním  Plzeňsku

• Tomáš Chouň navrhl udělat na jaře opět úklidovou akci, Pavel Kroupa navrhuje ji 
znovu zařadit do Clean Up the World ČSOP.

• Tomáš Chouň podal informaci o situaci s kandidátkou ve Vrčeni.
• Jan Cina informoval o přípravě kandidátky v Kasejovicích a o cause Černé skládky.
• Pavel Kroupa informoval o návrhu strategie do komunálních voleb v Nepomuku.
• Libor Faust popsal současnou komunální politiku v Plánici.
• Proběhla diskuze k uvedeným tématům.

Ad 5) Různé

• Zdeněk Šimáček navrhuje ukončení schůze.

Ad 6) Závěr

• Schůze byla zakončena předsedajícím Tomášem Chouněm ve 20:45.
.

Zapsal: …………………………….....     Ověřil: ……………………………………….
Pavel Kroupa         Jan Cina
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