Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk
konané dne 3.11.2010 od 19:00 v klubu Coffee-shop v Nepomuku.
Přítomni :

Jana Barochová, Libor Faust, Tomáš Chouň, Pavel Kroupa, Jakub Kurc, Daniel
Mareška, Zdeněk Šimáček, Stanislav Vaník

Nepřítomni:

Karel Baroch, Lada Kriegová, Václav Šroubek, Milan Trhlík, Věra Trhlíková,
Karla Vlasáková,
Na schůzi je přítomno 8 členů ZO Nepomuk z celkových 14.

Hosté:

Jakub Bulan, Jiří Koreš, Marie Roubová, Lenka Sedláková, Jaroslava Terčová

Předsedkyně Věra Trhlíková se z rodinných důvodů písemně omluvila z dnešního jednání a
svým zastupováním pověřila Pavla Kroupu.
Členská schůze byla zahájena předsedajícím Pavlem Kroupou v 18:25 hod.
Navržený program schůze:
1. Zahájení, určení zapisovatele, volba pracovních orgánů.
2. Povolební situace v Nepomuku.
3. Aktuální situace v krajské organizaci.
4. Různé
5. Závěr.
Přítomní hosté projevili zájem o vstup do SZ. Byl proto podán návrh na změnu programu:
Zařadit jako bod č. 2 „Přijímání nových členů.“

Návrh byl přijat (poměr hlasování: 7-0-0)

Navržený program schůze po schválení změn:
1. Zahájení, určení zapisovatele, volba pracovních orgánů.
2. Přijímání nových členů.
3. Povolební situace v Nepomuku.
4. Aktuální situace v krajské organizaci.
5. Různé
6. Závěr.
Návrh programu byl schválen. (poměr hlasování: 8-0-0)
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1) Zahájení, určení zapisovatele, volba pracovních orgánů
•

Zapisovatelem určen Tomáš Chouň

•

Ověřovatelkou zvolena Jana Barochová.

•

Do kumulované funkce mandátové, návrhové a volební komise byl zvolen

(poměr hlasování: 7-0-1)

Libor Faust

(poměr hlasování: 6-1-1)

Mandátová komise potvrzuje, že od 19:30 je členská schůze ZO SZ Nepomuk
usnášeníschopná. Potvrzuje také, že jednotliví členové ZO byli na schůzi řádně a včas
pozváni.

2) Přijímání nových členů
•
•

Představili se uchazeči o členství ve Straně zelených Jakub Bulan a Jiří Koreš, vyplnili
členské přihlášky a požádali o přijetí do ZO SZ Nepomuk.
Tomáš Chouň navrhuje hlasování v přítomnosti zájemců o členství.

•

Schůze ZO Nepomuk přijímá nového člena Jakuba Bulana.

•

Schůze ZO Nepomuk přijímá nového člena Jiřího Koreše.

•

Jakub Bulan a Jiří Koreš zaplatili členské příspěvky za poslední čtvrtletí roku 2010 ve
výši 150 Kč na osobu pokladní ZO Nepomuk Janě Barochové.

schváleno (poměr hlasování: 8-0-0)
(poměr hlasování: 7-0-1)
(poměr hlasování: 8-0-0)

3) Povolební situace v Nepomuku
•

Pavel Kroupa seznámil přítomné s výsledky povolebních jednání a současným stavem
sestavování koalice a městské rady.

•

Proběhla obsáhlá diskuze o povolební situaci ve městě a dalším postupu našich
zastupitelů.

•

Návrh usnesení:
„Nepomučtí zelení vyjadřují údiv nad průběhem i závěrem povolebních jednání.
Vzhledem k výsledku komunálních voleb jsme se domnívali, že se uskuteční otevřená
diskuze mezi všemi zastupiteli o novém vedení našeho města. “
schváleno (poměr hlasování: 9–0–0)

•

Návrh usnesení:
„Zastupitelé za SZ nepodpoří kandidaturu paní Aleny Marušincové na pozici
místostarostky. Přijde nám zvláštní, aby při daném složení zastupitelstva byla tato
funkce obsazena členkou strany, z níž má vzejít i nový starosta. Paní Marušincová se
navíc do zastupitelstva dostala až díky odstoupení úspěšnějšího kandidáta. Její
aspirace na druhý nejvyšší post ve vedení města se nám z tohoto důvodu jeví jako
obcházení vůle voličů.“
schváleno (poměr hlasování: 9–0–0)
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•

Návrh usnesení:
„Vyrovnané složení nového zastupitelstva vybízí, dle našeho názoru, ke hledání
širšího konsenzu mezi stranami. Nemůžeme proto podpořit kandidáty současné
koalice, zvlášť když se opírají o křehkou většinu jednoho komunistického hlasu.“
schváleno (poměr hlasování: 9–0–0)

4) Aktuální situace v krajské organizaci
•

Pavel Kroupa informoval přítomné o jednání PSZ, které se zabývalo sobotní KK v
Nepomuku a celkovou situací v KO SZ PK.

•

Proběhla podrobná diskuze k tématu.

•

Návrh usnesení:
„ZO SZ Nepomuk odsuzuje chování delegátů, kteří svým bezdůvodným odchodem
zablokovali jednání poslední krajské konference.“
schváleno (poměr hlasování: 8–0–0)

•

Návrh usnesení:
„ZO SZ Nepomuk doporučuje svolat příští krajskou konferenci na neutrální půdu –
do krajské kanceláře v Plzni, a to dle tradičního klíče 1:3.“
schváleno (poměr hlasování 8–0–0)

5) Různé
•

Nikdo neměl žádné další příspěvky.

6) Závěr
•

Členská schůze ZO byla ukončena předsedajícím Pavlem Kroupou ve 21:40 hodin.

Zapsal: ………………………………....

Ověřila: ……………………………………

Tomáš Chouň

Jana Barochová

Předsedající: …......................................
Pavel Kroupa
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