
Zápis z  členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk
konané dne 3.6.2010 od 17:00 hodin v restauraci “Na Otáčce” v Nepomuku.

Přítomni : Hana Barčová, Jana Barochová, Jan Cina, Libor Faust, Tomáš Chouň, 
PhDr. Pavel Kroupa,Zdeněk Šimáček, Mgr. Věra Trhlíková

Nepřítomni:  Václav Šroubek - omluven
Lada Kriegová, Milan Trhlík, Karla Vlasáková

Hosté: Martin Marek – místopředseda RKO, Daniel Mareška, Josef Slavíček – uchazeč 
o členství

Členská schůze byla zahájena Věrou Trhlíkovou - předsedkyní ZO v 17:20 hod. 

Program schůze :

1) Zahájení, určení zapisovatele, volba pracovních orgánů

2)  Přijímání nových členů 

3)  Kontrola plnění předchozích usnesení

4)  Zpráva z RKO

5)  Volba delegátů na krajskou konferenci svolanou na 20.6.2010 (klíč 1:2)

6)  Komunální volby 2010

7)  Zhodnocení voleb do PSP 2010

8)  Aktuální politická situace

9)  Různé 

10) Závěr 

Návrh programu byl schválen. (poměr hlasování   8 – 0 - 0)

Ad 1) Zahájení, určení zapisovatele, volba pracovních orgánů

• Zapisovatelem určen Pavel Kroupa.
• Ověřovatelem zvolen Jan Cina. (poměr hlasování: 5-0-1)
• Do kumulované funkce mandátové, návrhové a volební komise byl zvolen

Tomáš Chouň (poměr hlasování:  5-0 -1)

Mandátová  komise  potvrzuje,  že  od  17:20  je  členská  schůze  ZO  SZ  Nepomuk 
usnášeníschopná. Potvrzuje také, že jednotliví členové ZO byli na schůzi řádně a včas 
pozváni. 
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Ad 2)  Přijímání nových členů 

Představil se uchazeč o členství ve Straně zelených Josef Slavíček z Chloumku u Kasejovic a 
požádal o přijetí do ZO Nepomuk. 
Tomáš Chouň navrhuje volbu aklamací.  schváleno (poměr hlasování: 8-0-0)
Schůze ZO Nepomuk přijímá nového člena Josefa Slavíčka. (poměr hlasování: 7-0-0)

Josef  Slavíček  zaplatil  členský  poplatek  na  rok  2010  ve  výši  400Kč  pokladní  ZO 
Nepomuk Janě Barochové.

Ad 3)  Kontrola plnění předchozích usnesení

Úkoly z předchozí schůze ZO byly splněny.

Ad 4)  Zpráva z RKO

• Podrobnou zprávu z pondělního zasedání  RKO přednesli  Jan Cina,  Pavel  Kroupa a 
Martin Marek. Proběhla obsáhlá diskuze o hlavních bodech a tématech uvedeného 
jednání RKO.

• Návrh usnesení (Libor Faust): 
„ZO  Nepomuk  vyzývá  předsedu  KO  SZ  PK Lubomíra  Bardzáka,  aby  neprodleně  podal 
vysvětlení, co se stalo s příspěvkem na činnost ZO Nepomuk v r. 2010, který byl vyzvednutý 
29.3.2010 z pokladny KO a dodnes nebyl předán pokladní ZO Nepomuk.“ 

schváleno (poměr hlasování: 9-0-0)  

Ad 5)  Volba delegátů na krajskou konferenci svolanou na 20.6.2010 (klíč 1:2)

Dle usnesení RKO ze dne 31.5.2010 byla tato konference zrušena, neboť byla svolána 
předsedou KO SZ bez konzultace s ostatními členy RKO a především byl předsedou 
KO svévolně stanoven klíč pro volbu delegátů, ačkoliv tato pravomoc náleží RKO.

Ad 6) Komunální volby 2010

• Pavel Kroupa, Věra Trhlíková, Jan Cina a Tomáš Chouň uvedli aktuální informace o 
situaci s přípravou kandidátek v Nepomuku, Kasejovicích a Vrčeni.

• Proběhla krátká diskuze o aktuálním stavu a složení kandidátek a o zásadním významu 
komunální politiky pro prosazování zelených témat.

Ad 7) Zhodnocení voleb do PSP 2010

• Jan Cina a Pavel  Kroupa předložili  přehledy obsahující  procentuální  výsledky SZ ve 
vybraných  obcích  Plzeňského  kraje,  jednotlivých  volebních  krajích,  počty 
preferenčních hlasů a informace o účasti členů ZO Nepomuk na předvolební kampani. 
Uvedené dokumenty tvoří přílohu tohoto zápisu. 

• Martin Marek uvedl, že vytvoří v nejbližších dnech komplexní zhodnocení předvolební 
kampaně v Plzeňském kraji.
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• Návrh usnesení (Tomáš Chouň): 
„ZO Nepomuk vyzývá všechny členy RKO a KRK aby přijali svou odpovědnost za výsledek  
parlamentních voleb a dali na nejbližší KK PK k dispozici své funkce.“   

schváleno (poměr hlasování: 7-0-1)

Ad 8)  Aktuální politická situace

• Proběhla diskuze k roli SZ v české a evropské politice. Pavel Kroupa představil vizi SZ 
jako  subjektu,  stojícího  poněkud  mimo  tradiční  pravo-levé  dělení.  A  nastínil  jiné 
hodnotící kriterium: osu antiautoritářství-totalitarismus, kde SZ stojí na zcela opačném 
konci než totalitní režimy, lhostejno, zda pravého či levého ideologického zabarvení. 
Tato výchozí idea by se měla promítat nejen do programu, ale i stanov a vnitřního 
fungování  SZ.  Byl  diskutován  např.  model,  kdy  neexistuje  předseda  a 
místopředsedové, ale pouze mluvčí. 

• Další  témata  související  s  aktuální  politickou  situací  byla  projednávána  v rámci 
předchozích bodů.

Ad 9) Různé 

• Návrh usnesení: (Tomáš Chouň): 
„V rámci úsporných opatření nebude ZO Nepomuk proplácet cestovní výdaje svým členům.“ 

schváleno (poměr hlasování 6-1-0)
• ZO  Nepomuk  uspořádá  akci  Clean  Up  the  World  (v  termínu  srpen-září  2010) 

v Kasejovicích. 
schváleno (poměr hlasování 6-0-1)

Ad 10) Závěr 

• Členská schůze ZO byla ukončena předsedající Věrou Trhlíkovou v 19:45.

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