Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk
konané dne 22.6.2011 od 20:30 v klubu Coffee-shop v Nepomuku.
Přítomni :
Nepřítomni:

Věra Burdová, Tomáš Chouň , Pavel Kroupa, Stanislav Vaník
Karel Baroch, Jana Barochová, Jakub Bulan, , Libor Faust, Jiří Koreš, Jakub
Kurc, Daniel Mareška, Zdeněk Šimáček – všichni omluveni
Na schůzi jsou přítomni 4 členové ZO Nepomuk z celkových 12.

Členská schůze byla zahájena předsedkyní ZO Věrou Burdovou ve 21:00 hod.
Navržený program schůze: (dle pozvánky)
1. Zahájení, volba pracovních orgánů.
2. Zprávy z RKO a RR.
3. Krajská programová konference.
4. Krajské volby 2012.
5. Zprávy z výborů a komise.
6. Městské zastupitelstvo 23.6.
7. Různé.
8. Závěr.
nehlasováno (je přítomna pouze 1/3 členů ZO)

1) Zahájení, volba pracovních orgánů
•
•

Zapisovatelem určen Pavel Kroupa.

•

Do kumulované funkce mandátové, návrhové a volební komise byl zvolen
Stanislav Vaník
(poměr hlasování: 3-0-1)

Ověřovatelem zápisu zvolen Tomáš Chouň

(poměr hlasování: 3-0-1)

Mandátová komise potvrzuje, že od 21:00 je členská schůze ZO SZ Nepomuk
usnášeníschopná. Potvrzuje také, že jednotliví členové ZO byli na schůzi řádně a včas
pozváni.

2) Zprávy z RKO a RR
•
•

Pavel Kroupa podal zprávu z posledních jednání RR a RKO.
Proběhla diskuze ke zmíněným tématům.
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3) Krajská programová konference
•

Proběhla krátká rozprava k připravované programové konferenci, která by se měla
konat 24.7.2011 v Nepomuku.

4) Krajské volby 2012
•
•

Pavel Kroupa krátce shrnul situaci ohledně přípravy krajských voleb na republikové a
krajské úrovni.
Proběhla diskuze.

5) Zprávy z výborů a komise
•
•
•

Pavel Kroupa přednesl informace z dnešního jednání KV.
Stanislav Vaník referoval o jednáních Komise pro občanské záležitosti.
Tomáš Chouň uvedl aktuality z vrčeňského obecního zastupitelstva.

6) Městské zastupitelstvo 23.6.
•

Věra Burdová a Pavel Kroupa informovali přítomné o programu zítřejšího zasedání
zastupitelstva města Nepomuk..

•

Proběhla diskuze nad některými body programu, svolání zastupitelstva na hranici
zákonné lhůty a postupem zelených zastupitelů na zítřejším jednání.

•

Návrh usnesení (Věra Burdová):
„ZO SZ Nepomuk navrhuje rozdělení zítřejšího jednání zastupitelstva do dvou, aby
bylo dostatek času na diskuzi k jednotlivým bodům.“
(schváleno: 4-0-0)

7) Různé
•
•

•

Bylo diskutováno o článku ve včerejší MF Dnes „Nepomuk si zachovává historický ráz“
a o souladu názvu článku se skutečností.
Dále proběhla diskuze o veřejné dopravě.
Návrh usnesení (Pavel Kroupa):
„ZO SZ Nepomuk navrhuje prodloužit příměstský vlakový spoj Kozolupy-PlzeňBlovice až do železniční stanice Nepomuk.“
(schváleno: 4-0-0)

•

Tématem další rozpravy byly VHP, VLT a městská vyhláška o jejich regulaci.

•

Návrh usnesení (Věra Burdová):
„ZO SZ Nepomuk vítá rozhodnutí ústavního soudu ve věci loterijních
videoterminálů. Budeme prosazovat výraznou regulaci hracích automatů v našem
městě.“
(schváleno: 4-0-0)
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•

Nikdo neměl další příspěvky.

8) Závěr
•

Členská schůze ZO byla ukončena předsedkyní Věrou Burdovou ve 22:50 hodin.

Zapsal: ………………………………....
Pavel Kroupa

Ověřil: ……………………………………
Tomáš Chouň

Předsedkyně ZO: …......................................
Věra Burdová
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