Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk
konané dne 17.9.2010 od 18:00 v klubu Coffee-shop v Nepomuku.

Přítomni :

Jana Barochová, Karel Baroch, Libor Faust, Tomáš Chouň, Pavel Kroupa,
Daniel Mareška, Zdeněk Šimáček, Václav Šroubek, Věra Trhlíková, Stanislav
Vaník

Nepřítomni:

Lada Kriegová, Jakub Kurc, Milan Trhlík, Karla Vlasáková,

Hosté:

Zdeněk Bouše, Jana Doubková,Tomáš Roub, Marie Roubová, Lenka Sedláková,
Jaroslava Terčová

Členská schůze byla zahájena předsedkyní ZO Věrou Trhlíkovou v 18:15 hod.
Program schůze :
1. Zahájení, určení zapisovatele, volba pracovních orgánů.
2. Vyhodnocení komunálních voleb.
3. Volba delegátů na krajskou konferenci SZ PK.
4. Volba delegátů na sjezd SZ.
5. Různé
6. Závěr.
Návrh programu byl schválen. (poměr hlasování: 10-0-0)

Ad 1) Zahájení, určení zapisovatele, volba pracovních orgánů


Zapisovatelem určena Tomáš. Chouň



Ověřovatelem zvolen Stanislav Vaník.
(poměr hlasování: 9-0-1)



Do kumulované funkce mandátové, návrhové a volební komise byl zvolen
Pavel Kroupa

(poměr hlasování: 9-0-1)

Mandátová komise potvrzuje, že od 18:15 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) Vyhodnocení komunálních voleb
o Výsledek komunálních voleb v Nepomuku: SZ získala 13% hlasů a má 2 zastupitele –
Pavla Kroupu a Věru Trhlíkovou.

o Výsledek komunálních voleb ve Vrčeni: Tomáš Chouň se stal zastupitelem na
kandidátce SNK.

o Tomáš Chouň uvedl další podrobné výsledky komunálních voleb v Nepomuku, hlasy
pro ostatní strany a jména nových zastupitelů.

o Volební manažer Pavel Kroupa seznámil přítomné se „Zprávou o volební kampani“ a
vyúčtováním volebního rozpočtu. (v příloze)

schůze bere na vědomí (0V)

o Proběhla diskuze o výsledku voleb a dalším postupu při povolebních jednáních, které
se zúčastnili zejména Věra Trhlíková, Pavel Kroupa, Marie Roubová, Tomáš Roub,
Václav Šroubek, Libor Faust a Zdeněk Bouše. Diskutovalo se o potřebě nepředpojatě
jednat se zástupci všech stran, o tom, že naší prioritou by mělo být prosazování
programových požadavků a hledání programových průniků, nikoliv personální otázky
či o vhodných kandidátech na starostu města. Z. Bouše uvedl, že naše podpora při
volbě starosty by měla být rozhodně podmíněna místem v radě města, aby bylo
možné účiněji prosazovat naše programové cíle.
Návrh usnesení:
„ZO SZ Nepomuk pověřuje své zastupitele k jednání se zvolenými zástupci ostatních
stran a sdružení o povolební spolupráci, programových i personálních otázkách a
dohodnutí společného postupu při další činnosti v městském zastupitelstvu.“
schváleno (poměr hlasování 10-0-0)

Ad 3) Volba delegátů na krajskou konferenci SZ PK


Krajská konference se bude konat 30.10.2010 v Nepomuku



Dle stavu členské základny k datu svolání KK má ZO Nepomuk dle klíče 2:1 nárok na 7
volených delegátů. KK se jako virilní člen zúčastní Pavel Kroupa (RR, RKO).



Tomáš Chouň navrhuje volbu aklamací.



Volení delegáti navržení na krajskou konferenci :

schváleno (poměr hlasování 10 – 0 – 0)

Tomáš Chouň

(poměr hlasování 9 – 0 – 0)

Věra Trhlíková

(poměr hlasování 9 – 0 – 0)

Daniel Mareška

(poměr hlasování 9 – 0 – 0)

Stanislav Vaník

(poměr hlasování 9 – 0 – 0)

Karel Baroch

(poměr hlasování 9 – 0 – 0)

Libor Faust

(poměr hlasování 9 – 0 – 0)

Jana Barochová

(poměr hlasování 9 – 0 – 0)

Náhradníci :
Jakub Kurc (písemný souhlas)

(poměr hlasování 9 – 0 – 0)

Zdeněk Šimáček

(poměr hlasování 9 – 0 – 0)
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Ad 4) Volba delegátů na sjezd SZ


Sjezd SZ se bude konat 12.-14. 11.2010 v Praze



Dle stavu členské základny k datu svolání sjezdu má ZO Nepomuk dle klíče 8:1 nárok
na 2 delegáty.



Pavel Kroupa navrhuje volbu delegátů aklamací
schváleno (poměr hlasování 10 – 0 – 0)



Delegáti navržení na sjezd:
Věra Trhlíková

(poměr hlasování 9 – 0 – 1)

Pavel Kroupa

(poměr hlasování 9 – 0 – 1)

Nahradníci:
Daniel Mareška

(poměr hlasování 8 – 0 – 1)

Stanislav Vaník

(poměr hlasování 8 – 0 – 2)

Libor Faust

(poměr hlasování 9 – 0 – 1)

Jana Barochová

(poměr hlasování 8 – 0 – 1)

Ad 5) Různé


Pavel Kroupa a Tomáš Chouň seznámili přítomné s výsledky komunálních voleb v
dalších obcích PK i jiných regionech. Např. Kladruby: 48% - 8 zastupitelů, Kasejovice:
8% - 1 zastupitelka, Ves Touškov: 1 zastupitel, Bor: 6% - 1 zastupitelka, Tachov – 2,5%
… Praha Žižkov – 22%, Liberec 21%, Praha hl. m. 6% ...

 Proběhla další rozsáhlá diskuze o povolební situaci v Nepomuku, budoucím postupu
v zastupitelstvu města a dlouhodobé perspektivě a strategii SZ v místní komunální
politice.

Ad 6) Závěr


Členská schůze ZO byla ukončena předsedající Věrou Trhlíkovou ve 20:50 hodin.

Zapsal: ………………………………....

Ověřil: …………………………………………….

Tomáš Chouň

Příloha:

Stanislav Vaník

Zpráva o volební kampani … (2 str.)
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www.zeleni.cz
Zpráva o volební kampani do zastupitelstev měst a obcí 2010
Název organizační jednotky: ZO Nepomuk
Jméno volebního manažera: Pavel Kroupa
Složení volebního štábu: všichni členové ZO + kandidáti

Jednoduchý popis kampaně (základní aktivity, nákup médií apod.):











Webové stránky nepomuk.zeleni.cz – samostatná podstránka „Komunální
volby 2010“ se sekcemi „Zelená pro ...“ (vybrané body volebního programu),
„Kandidáti“ (foto a stručná sebecharakteristika), „Volební program“ (podrobný)
a "Plakáty a letáky" (ke stažení)
Stránka "Zelená pro Nepomuk" na Facebooku (obsah webovek + news a
odkazy). V době voleb 94 fanoušků.
Volební letáky program – formát A5, 4 stránky, barva
- na titulní straně STOP (Červená) a 5 věcí co nechceme: arogantní
zastupitele a drahý úřad, korupci, rozbité a neuklizené chodníky a silnice,
nesmyslnou výstavbu ...
- 2. a 3. strana cca 7-10 hesel: Zelená bezpečné dopravě, Zelená
rozumnému rozvoji, Zelená kultuře, Zelená pro rodiny, Zelená pro sídliště,
Zelená pro Dvorec … doplněných vždy 1-3 zcela konkrétními, stručně a
jasně formulovanými, návrhy
- na zadní straně skupinová fotka kandidátů a vypsaná kandidátka
- náklad 1700 ks (1451 ks do schránek-ČP, 350 ks obchody, hospody,
kontakt. kampaň)
Plakáty – formát A3, barva, 9 témat pozitivních i negativních, od každého
tématu cca 5ks (celkem 50ks). V celém městě je 14 oficiálních výlepových
ploch.
Podrobný volební program – formát A5, 8 listů, recykl. papír, černobíle, titulní
strana upoutávací, na zadní straně kandidátka. 1600 ks (schránky, obchody,
hospody, kontakt. kampaň).
Green Party – koncert od zelených: 3 kapely (The Graves, Sebevrány,
RocknRoll Revival Band), Missing Words s.s. (ska/rocknroll) + plakáty 30ksbarva (Nepomuk), 100ks (ČB – okolí). Vstup zdarma, subvencované
občerstvení nikoliv.
Kontaktní kampaň – pouze spontánní, tj. v připadě oslovení voliči.

Počet osob zapojených do kampaně – straníci: 7
Počet osob zapojených do kampaně – nestraníci: 8
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Volební výsledek v procentech: 12,78%
Volební výsledek v počtech mandátů: 2
Jména nových zastupitelů (budou uvedeny na webu SZ):
Pavel Kroupa, Věra Trhlíková

Příjmy volebního rozpočtu:
a) Dary – jmenovitě uveďte dárce a částky – žádné
b) Ostatní – rozepsat
pokladna ZO Nepomuk k 1.9.2010
podíl z čl. příspěvků nových členů
příspěvek na činnost od KO
příspěvek na volby od KO

1 438 Kč
350 Kč
5 000 Kč
15 000 Kč

Výdaje volebního rozpočtu:
a) Hotovostní platby uvedené ve volební pokladní knize:
Tisk volebních letáků
Tisk volebních plakátů
Lepidlo na plakáty
Roznos letáků
Tisk volebních plakátů
Green party: vystoupení – RocknRoll
Green party: vystoupení – Sebevrány
Green party: vystoupení – Missing Words
Green party: ozvučení
Roznos programů

6 060 Kč
1 632 Kč
67 Kč
456 Kč
1 128 Kč
3 500 Kč
3 500 Kč
1 000 Kč
2 500 Kč
500 Kč

b) Bezhotovostní platby provedené Hlavní kanceláří SZ:
žádné
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