
Zápis z  členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk
konané dne 29.3.2011 od 19:30 v klubu Coffee-shop v Nepomuku.

Přítomni : Jakub Bulan, , Libor Faust, Jiří Koreš, Pavel Kroupa, Jakub Kurc, Daniel 
Mareška, Zdeněk Šimáček, Věra Trhlíková, Stanislav Vaník 

Nepřítomni:    Karel Baroch, Jana Barochová, Tomáš Chouň, Lada Kriegová, Václav Šroubek, 
Milan Trhlík, Karla Vlasáková

Na schůzi je přítomno 9 členů ZO Nepomuk z celkových 16.

Host: Zdeněk Bouše (od 20:35)

Členská schůze byla zahájena předsedkyní ZO Věrou Trhlíkovou v 19:30 hod. 

Navržený program schůze: (dle pozvánky)
1. Zahájení, určení zapisovatele, volba pracovních orgánů.
2. Členské příspěvky 2011. 
3. Informace z jednání RKO, KRK a RR. 
4. Změny stanov SZ. 
5. Zprávy ze zastupitelstev, výborů a komisí. 
6. Aktuální komunální témata v Nepomuku. 
7. Clean Up the World 
8. Různé. 
9. Závěr. 

Pozměňující návrh (Pavel Kroupa): Zařadit jako bod č.3 „Rozpočet ZO Nepomuk 2011“
schváleno (poměr hlasování: 8-0-1)

Program schůze: (po schválené změně)
1. Zahájení, určení zapisovatele, volba pracovních orgánů.
2. Členské příspěvky 2011. 
3. Rozpočet ZO Nepomuk 2011.
4. Informace z jednání RKO, KRK a RR. 
5. Změny stanov SZ. 
6. Zprávy ze zastupitelstev, výborů a komisí. 
7. Aktuální komunální témata v Nepomuku. 
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8. Clean Up the World 
9. Různé. 
10. Závěr.

schváleno (poměr hlasování: 9-0-0)

1) Zahájení, určení zapisovatele, volba pracovních orgánů
• Zapisovatelem určen Pavel Kroupa.

• Ověřovatelem zápisu zvolen Stanislav Vaník         (poměr hlasování: 7-0-1)

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

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)  Členské příspěvky 2011
• Vzhledem k nepřítomnosti pokladní ZO Jany Barochové způsobené nečekaným 

onemocněním vybrala členské příspěvky předsedkyně ZO Věra Trhlíková, kterou tím 
pokladní ZO pověřila. 

• Členský příspěvek na rok 2011 ve výši 400,- Kč zaplatili: Jakub Bulan, Libor Faust, Jiří 
Koreš, Pavel Kroupa, Jakub Kurc, Daniel Mareška, Věra Trhlíková a Stanislav Vaník 

• Snížený členský příspěvek ve výši 300,- Kč (důchodce) zaplatil: Zdeněk Šimáček.

• Návrh usnesení (Pavel Kroupa):
„ZO SZ Nepomuk vyzývá své členy, kteří nebyli přítomni na dnešní schůzi, aby 
neprodleně zaplatili členský příspěvek na rok 2011 přímo na účet Hlavní kanceláře 
SZ. “

schváleno (poměr hlasování: 8-0-1)

• Návrh usnesení (Pavel Kroupa):
„ZO SZ Nepomuk vyzývá HK,aby v souladu s HŘ ukončila členství členů ZO 
Nepomuk, kteří dodnes nezaplatili členské příspěvky za rok 2010 (Lada Kriegová, 
Milan Trhlík, Karla Vlasáková).“

schváleno (poměr hlasování: 8-0-0)

3)   Rozpočet ZO Nepomuk 2011.
• Pavel  Kroupa  představil  v  zastoupení  pokladní  ZO  Jany  Barochové  vyúčtování 

hospodaření ZO Nepomuk za rok 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011:
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ZO bere na vědomí (poměr hlasování: 8-0-0)

• Proběhla  diskuze,  které  se  účastnili   Věra  Trhlíková,  Jiří  Koreš,  Daniel  Mareška, 
Stanislav Vaník.

• .Návrh usnesení (Pavel Kroupa):
„ZO SZ Nepomuk navrhuje RKO vzájemné odpuštění všech pohledávek a závazků 
(5.450,- vs. 500,- ve prospěch ZO Nepomuk).“

schváleno (poměr hlasování: 9-0-0)

Stránka  3   z   6

VYÚČTOVÁNÍ HOSPODAŘENÍ  ZO SZ NEPOMUK V ROCE 2010

zůstatek z r. 2009 (1.1.2009)

příjmy

členské příspěvky
příspěvek na činnost v r. 2010 od KO

příjmy celkem

výdaje

zaslání podílu ze čl. příspěvků nových členů HK/KO 
bankovní poplatky 55 Kč
akce Clean up the World – likvidace odpadu
volby do PS PČR – roznos letáků 313 Kč
volební kampaň – komunální volby Nepomuk
výdaje celkem

konečný zůstatek (31.12.2010)

saldo hospodaření

pohledávky
podíl ze čl. příspěvků 2008 – HK/KO 450 Kč
příspěvek na činnost v r. 2009 od KO
pohledávky celkem

závazky
podíl ze čl. příspěvků 2010 – HK/KO 500 Kč
závazky celkem 500 Kč

4 077 Kč

5 700 Kč
5 000 Kč

příspěvek z grantového programu KO SZ PK – komunální 
volby 15 000 Kč

25 700 Kč

2 250 Kč

4 521 Kč

20 343 Kč
27 482 Kč

2 295 Kč

-1 782 Kč

5 000 Kč
5 450 Kč

ROZPOČET ZO SZ NEPOMUK NA ROK 2011

zůstatek z r. 2010 (1.1.2011)

příjmy
členské příspěvky
příspěvek na činnost v r. 2010 od KO 0 Kč
příjmy celkem

výdaje
zaslání podílu ZO z čl. příspěvků nových členů HK 
provozní náklady 100 Kč
výdaje celkem

konečný zůstatek (31.12.2011)

saldo hospodaření

2 295 Kč

4 900 Kč

4 900 Kč

2 450 Kč

2 550 Kč

4 645 Kč

2 350 Kč



                           

4)  Informace z jednání RKO, KRK a RR. 
• Jiří Koreš poreferoval o posledních jednáních RKO. 

Ve 20:35 dorazil Zdeněk Bouše.

• Stanislav Vaník informoval o činnosti KRK. 

• Pavel Kroupa krátce shrnul obsah jednání RR 13.2.2011.

• Proběhla  diskuze k vnitrostranické situaci v kraji i na republikové úrovni, do které 
přispěli: Jiří Koreš, Pavel Kroupa, Stanislav Vaník a Daniel Mareška. Hlavní téma bylo 
rozvoj SZ a zapojení širšího „zeleného hnutí“ a obecně občanských iniciativ do činnosti 
a struktur SZ.

                                                                                                                        

5)  Změny stanov SZ
• Pavel Kroupa  přednesl informace z pracovní skupiny pro novelizaci stanov SZ. Uvedl, 

že možnost podat podněty  - věcné návrhy, jimiž se bude pracovní skupina zabývat je 
do konce března.

• V následné rozpravě vystoupili: Jiří Koreš, Zdeněk Šimáček, Stanislav Vaník, Pavel 
Kroupa, Věra Trhlíková, Libor Faust, Jakub Bulan a Daniel Mareška.

• Návrh usnesení (Pavel Kroupa):
„ZO SZ Nepomuk podává podnět, aby součástí novely stanov byl zákaz kumulace 
více  stranických funkcí jednou osobou.“

schváleno (poměr hlasování: 6-0-3)

• Návrh usnesení (Jiří Koreš):
„ZO SZ Nepomuk podává podnět, aby do stanov byla zařazena 
neakceptovatelnost souběhu více veřejných funkcí vzešlých ze všeobecných voleb 
zastávaných současně jedním členem SZ (viz např. stanovy belgických zelených).“

schváleno (poměr hlasování: 9-0-0)

• Návrh usnesení (Zdeněk Šimáček):
„ZO SZ Nepomuk navrhuje  v novele stanov nahradit funkci předsedy „vedoucím“. 
Obsah funkce by zůstal stejný.“  

neschváleno (poměr hlasování: 1-7-1)

• Návrh usnesení (Pavel Kroupa):
„ZO SZ Nepomuk podává podnět pracovní skupině pro novelizaci stanov, jehož 
obsahem je: Zrušení institutu předsedy na všech stranických úrovních a jeho 
nahrazení „mluvčími“ (či jiným zcela neautoritářským synonymem), o jejichž počtu 
by rozhodoval daný orgán, přičemž by měla být zastoupena obě pohlaví (tj. 2 a 
více mluvčích) . Kompetence „mluvčích“ by byly prakticky shodné s kompetencemi 
dnešního předsedy a jednali by ve vzájemné součinnosti.“  

schváleno (poměr hlasování: 8-1-0)
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• Návrh usnesení (Pavel Kroupa):
„ZO SZ Nepomuk pověřuje svého člena Pavla Kroupu jednáním s s pracovní 
skupinou pro novelizaci stanov ve věci výše přijatých podnětů.“  

schváleno OV

6)  Zprávy ze zastupitelstev, výborů a komisí. 
• Věra Trhlíková a Pavel Kroupa promluvili o posledních dvou zasedáních městského 

zastupitelstva, která se konala od poslední schůze ZO Nepomuk. Shrnuli věcný obsah 
jednání  a zmínili skutečnost, že se pomalu daří prosazovat procedurální změny v 
souladu s naším volebním programem (nový jednací řád začíná fungovat – veřejnost 
se účastní debat k jednotlivým bodům; používá se projekční technika atd.).

• O činnosti finančního výboru informoval Zdeněk Bouše.

• S obsahem posledního jednání kontrolního výboru seznámil přítomné Pavel Kroupa.

• Proběhla diskuze o různých tématech obsažených v předchozích zprávách, které se 
zúčastnili: Jiří Koreš, Jakub Bulan, Zdeněk Šimáček, Zdeněk Bouše, Stanislav Vaník , 
Pavel Kroupa., Věra Trhlíková a Daniel Mareška.

7)  Aktuální komunální témata v Nepomuku
• Aktuální komunální témata byla probírána v rámci předchozí diskuze (školní jídelna, 

sportovní hala, vodné a stočné, příspěvkové organizace, anketa o autobusech z 
nádraží, farmářské trhy aj.). 

• Nikdo neměl další příspěvky.

8)   Clean Up the World
• Pavel Kroupa informoval o aktuálním stavu příprav této úklidové akce (zaslány pytle, 

plakáty a samolepky od ČSOP, domluven kontejner vč. likvidace nasbíraného 
odpadu).

• Proběhla diskuze, které se zúčastnili: Zdeněk Bouše, Věra Trhlíková, Jakub Bulan a 
Stanislav Vaník.

• Návrh usnesení (Věra Trhlíková):
„Letošní Clean Up the World proběhne 16.4. od 13 hodin v tradičních lokalitách.
V rámci přípravy provedou uvedené osoby ještě tyto aktivity:  Věra Trhlíková – 
osloví další spolky a firmy; Zdeněk Bouše – sežene sladkosti pro děti účastnící se 
akce; Pavel Kroupa – projedná možnost otevření hostince na Knárovce již od 13-ti 
hodin“.  

schváleno OV

9)   Různé
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• Zdeněk Šimáček zmínil, že by bylo vhodné dát pozvánku na „Zelený čtvrtek“ do Nika-
TV a stanovit nějaké téma diskuze (např. Fukušima a Temelín). Pavel Kroupa uvedl, že 
ve věci osloví J. Berouška.

• Proběhla debata o (ne)výhodnosti stávající banky SZ, do které přispěli: Jiří Koreš, 
Jakub Bulan, Pavel Kroupa, Zdeněk Bouše.

• Návrh usnesení (Jiří Koreš):
„ZO Nepomuk doporučuje  HK změnu banky, tak aby provoz účtu nic nestál.“

nehlasováno – schválen protinávrh

Protinávrh (Pavel Kroupa): 
„ZO Nepomuk doporučuje  HK hledat banku s výhodnějšími podmínkami vedení 
transparentního účtu.“

schváleno (poměr hlasování: 7-1-0)

10)   Závěr
• Členská schůze ZO byla ukončena předsedkyní Věrou Trhlíkovou ve 22:30 hodin.

       Zapsal: ………………………………....                      Ověřil: …………………………………… 
Pavel Kroupa                                                        Stanislav Vaník

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