Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk
konané dne 24.1.2011 od 20:20 v klubu Coffee-shop v Nepomuku.
Přítomni :

Nepřítomni:

Karel Baroch (do 21:49), Jana Barochová, Libor Faust, Tomáš Chouň (do
21:49), Jiří Koreš, Pavel Kroupa, Daniel Mareška, Zdeněk Šimáček, Věra
Trhlíková, Stanislav Vaník,
Jakub Bulan, Lada Kriegová, Jakub Kurc, Václav Šroubek, Milan Trhlík, Karla
Vlasáková
Na schůzi je přítomno 10 členů ZO Nepomuk z celkových 16.

Hosté:

Zdeněk Bouše, Tomáš Roub

Členská schůze byla zahájena předsedkyní ZO Věrou Trhlíkovou ve 20:25 hod.
Věra Trhlíková pověřila řízením schůze Pavla Kroupu.

Navržený program schůze:
1. Zahájení, určení zapisovatele, volba pracovních orgánů.
2. Zprávy z jednání RKO a KRK.
3. Zprávy ze zastupitelstev a obsah jejich nejbližších jednání.
4. Zprávy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Nepomuk.
5. Informace z Komise pro občanské záležitosti.
6. Aktuální komunální témata v Nepomuku.
7. Různé.
8. Závěr.
schváleno (poměr hlasování: 10-0-0)

1) Zahájení, určení zapisovatele, volba pracovních orgánů
•
•

Zapisovatelem určen Daniel Mareška.

•

Do kumulované funkce mandátové, návrhové a volební komise byl zvolen
Libor Faust.
(poměr hlasování: 8-0-1)

Ověřovatelkou zvolena Jana Barochová.

(poměr hlasování: 9-0-1)

Mandátová komise potvrzuje, že od 20:25 je členská schůze ZO SZ Nepomuk
usnášeníschopná. Potvrzuje také, že jednotliví členové ZO byli na schůzi řádně a včas
pozváni.
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2) Zprávy z jednání RKO a KRK.
•
•

•

Jiří Koreš (RKO) referoval o 1. schůzi nové RKO, projednávaných otázkách,
nekonfliktní a věcné atmosféře, která tam panovala.
Tomáš Chouň seznámil schůzi s průběhem dnešního jednání KRK, kde byl zvolen opět
jejím předsedou. Zmínil i další body jimiž se KRK zabývala – podnět na R.Pechana od
ÚRK a postupnou kontrolu účetnictví a zápisů z jednání všech ZO v kraji.
Do následné rozpravy se zapojili Daniel Mareška, Tomáš Chouň, Pavel Kroupa a
Stanislav Vaník.

3) Zprávy ze zastupitelstev a obsah jejich nejbližších jednání.
•
•

•
•

Věra Trhlíková ve stručnosti rekapitulovala průběh 1. a 2. zasedání městského
zastupitelstva.
Pavel Kroupa seznámil přítomné s nejdůležitějšími body navrženého programu
3. zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 27.1.2011
(vyhláška o regulaci výherních automatů, vyhláška o místních poplatcích, novela
Jednacího řádu zastupitelstva – návrh SZ). Bod „Rozpočet města Nepomuk“ bude
prodiskutován v bodě 4.
Tomáš Chouň přiblížil situaci v zastupitelstvu obce Vrčen. Konkrétně mluvil zejména o
místních poplatcích, škole, veřejných zakázkách a odpadech.
V rozpravě vystoupili Věra Trhlíková, Jiří Koreš, Pavel Kroupa, Zdeněk Šimáček,
Tomáš Chouň, Tomáš Roub a Zdeněk Bouše.

4) Zprávy z jednání Finačního výboru Zastupitelstva města Nepomuk
•

•

•

Zdeněk Bouše (člen FV za SZ) poreferoval o jednáních fin. výboru města Nepomuk,
na což plynule navázal tématem rozpočet města na r. 2011. Zmínil především vysoké
čsátky za energie (především ZŠ) nebo vysokou ztrátu (1,5mil.) v městských lesích či
špatný stavebně technický stav budov ve vlastnictví města (ZŠ, „Michkovy“ bytovky …).
Proběhla podrobná a vcelku kritická diskuze k tématu. Do diskuze se zapojil Zdeněk
Bouše, Pavel Kroupa, Tomáš Chouň, Jiří Koreš, Jana Barochová, Tomáš Roub a Daniel
Mareška. Byl kritizován deficit rozpočtu, nepoměr mezi náklady na energie v ZŠ
(2,5mil.) a např. na učební pomůcky tamtéž (90 tis.) a další otázky.
V závěru rozpravy doporučil Zdeněk Bouše tyto body:
a) pokusit se získat víc daňových příjmů (motivovat firmy a živnostníky k přihlášení
sídla v Nepomuku; jednat s FÚ, aby kvůli přísným kontrolám neodcházely firmy),
b) udělat výběrová řízení na komplexní dodavatele energií, telefonního operátora,
pojištění či další služby za účelem snížení nákladů (centrální nákup) + jasná personální
odpovědnost,
c) investovat do snížení energetické náročnosti budov,
d) FV ZMN by měl provést kontrolu hospodaření v městských lesích.
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•

Byla nastolena otázka, proč podklady pro tak závažné rozhodnutí, jako je rozpočet
města, dostali zastupitelé až týden před veřejným zasedáním. Proběhla i diskuze, zda-li
by se, vzhledem ke všem uvedeným výhradám, neměli zelení zastupitelé zdržet
hlasování o rozpočtu.

Zpráva mandátové komise: ve 21:49 odcházejí Tomáš Chouň a Karel Baroch.

5) Informace z Komise pro občanské záležitosti
• Stanislav Vaník (člen Komise OZ) informoval o prvním jednání tohoto orgánu. Komise

•

jednala zejména o rozdělení městského fin. příspěvku pro neziskovky; nových místech
pro kontejnery na tříděný odpad; nové zastávce autobusu na Vinici.
V následné rozpravě vystoupili: Pavel Kroupa, Věra Trhlíková, Zdeněk Šimáček,
Stanislav Vaník, Jiří Koreš, Daniel Mareška.

6) Aktuální komunální témata v Nepomuku
•

•

•

Problém školní jídelny – již se zde nemá vařit (prý kvůli dosluhujícímu tech. vybavení),
ale plánuje se uzavřít smlouva s firmou, která sem bude vozit obědy a polotovary,
které se budou pouze ohřívat.
V diskuzi k tomuto tématu, v níž vystoupili Pavel Kroupa, Věra Trhlíková, Jana
Barochová, Jiří Koreš, Zdeněk Šimáček a Daniel Mareška, bylo uvedeno, že
plnohodnotný kuchařský provoz ve školní jídelně je potřebný nejen z hlediska zdravé
stravy pro děti, ale podporuje i místní ekonomiku (lokální zem. produkty) a
zaměstnanost. Zazněl nápad, aby byla naopak ze školní jídelny zřízena s.r.o ve 100%
vlastnictví města, která by prováděla i rozvoz obědů pro seniory atp.
Návrh usnesení:
„ZO SZ Nepomuk naprosto nesouhlasí s ukončením plnohodnotného vaření obědů
ve školní jídelně.“
schváleno (poměr hlasování: 8-0-0)

•
•

•

Věra Trhlíková uvedla téma vlastivědného čtvrtletníku Pod Zelenou horou. Hrozí mu,
že na něj v rámci úspor nebude přispívat město Nepomuk (1.400,-/číslo).
Pavel Kroupa zmínil kauzu Sokolovna – bylo odsud odvezeno veškeré vybavení (kvůli
nedodržení smlouvy s pivovarem Krušovice), aniž by proběhlo jednání mezi
statutárními zástupci města a pivovaru, aniž by se tím zabývala rada, aniž by bylo
jednáno o možnosti odkoupení mobiliáře za zůstatkovou cenu.
V diskuzi vystoupili Věra Trhlíková, Jiří Koreš, Pavel Kroupa, Daniel Mareška, Zdeněk
Šimáček, Zdeněk Bouše.

7) Různé
•

Tomáš Roub upozornil na problém plánované výstavby trvalého úložiště jaderného
odpadu.
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•
•
•

Proběhla diskuze na téma jaderný odpad a jaderná energetika, které se zúčastnili Jiří
Koreš, Zdeněk Šimáček, Pavel Kroupa a Tomáš Roub.
Pavel Kroupa upozornil, že byla přerušena tradice „zelených čtvrtků“.
Návrh usnesení:
„Zelené čtvrtky, tj. neformální diskuzní setkání občanů s členy SZ, zelenými
zastupiteli, členy komise a výborů, budou probíhat počínaje březnem 2011 každý
první čtvrtek v měsíci od 19 hodin v restauraci U Zeleného stromu.“
schváleno (poměr hlasování: 8-0-0)

•

Zdeněk Šimáček se dotázal na platbu členských příspěvků 2011. Tento bod bude
zahrnut do programu příští schůze.

8) Závěr
•

Členská schůze ZO byla ukončena předsedajícím Pavlem Kroupou ve 23:35 hodin.

Zapsal: ………………………………....
Daniel Mareška

Ověřila: ……………………………………
Jana Barochová

Předsedkyně ZO: …......................................
Věra Trhlíková
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