
Zápis z  členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk
konané dne 20.7.2011 od 19:00 v klubu Coffee-shop v Nepomuku.

Přítomni : Karel Baroch, Jana Barochová, Tomáš Chouň , Pavel Kroupa, Daniel Mareška, 
Stanislav Vaník 

Nepřítomni:    Věra Burdová, Jakub Bulan, Jiří Koreš, Jakub Kurc, Zdeněk Šimáček – omluveni
Libor Faust - neomluven

Na schůzi je přítomno 6 členů ZO Nepomuk z celkových 12.

Řízením členské schůze byl předem pověřen (nepřítomnou předsedkyní ZO Věrou Burdovou) 
Pavel Kroupa.
Členská schůze byla zahájena předsedajícím Pavlem Kroupou v 19:45 hod. 

Navržený program schůze: (dle pozvánky) 
 

 1. Zahájení, určení zapisovatele, volba pracovních orgánů.
 2. Volba delegátů na KK Plzeňského kraje svolanou na den 24.7. dle klíče 1:3.
 3. Aktuální témata v Nepomuku.
 4. Různé.
 5. Závěr.

           nehlasováno (je přítomna pouze 1/2 členů ZO)

1) Zahájení, určení zapisovatele, volba pracovních orgánů
 

• Zapisovatelkou určena Jana Barochová.

• Ověřovatelem zápisu zvolen Stanislav Vaník         (poměr hlasování: 4-0-1)

• Do kumulované funkce mandátové, návrhové a volební komise byl zvolen
Daniel Mareška                                                                                    (poměr hlasování: 4-0-1)

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. 
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2)   Volba delegátů na KK Plzeňského kraje
   

• Proběhla rozprava ke stavu KO SZ PK a nadcházející KK. 

• ZO Nepomuk má k datu svolání KK 12 členů. 3 ze členů ZO jsou virilními delegáty (Jiří 
Koreš a Daniel Mareška – členové RKO; Pavel Kroupa – člen RR). ZO Nepomuk má 
tedy dle §14, odst. 3 JŘ SZ nárok na 3 volené delegáty.

• Tomáš Chouň navrhuje, aby volba delegátů byla veřejná. (schváleno: 6-0-0)

• Stanislav Vaník navrhl jako delegáta KK Tomáše Chouně. (zvolen: 5-0-1)

• Pavel Kroupa navrhl jako delegátku KK Janu Barochovou. (zvolena: 5-0-1)

• Daniel Mareška navrhl jako delegáta KK Jakuba Bulana (nepřítomen, D. Mareška 
předložil písemný souhlas). (zvolen: 6-0-0)

• Jana Barochová navrhla jako 1. náhradníka na KK Karla Barocha. (zvolen: 5-0-1)

• Daniel Mareška navrhl 2. náhradníka na KK Stanislava Vaníka. (zvolen: 5-0-1)

3)   Aktuální témata v Nepomuku

• Pavel  Kroupa  informoval  přítomné  o  průběhu  posledního  zasedání  zastupitelstva 
města Nepomuk. Usnesení přijatá na poslední schůzi ZO byla splněna, naši zastupitelé 
podali  v  souladu  s  nimi  příslušné  návrhy.  Zastupitelstvem  byla  přijata  usnesení, 
kterými a) pověřuje finanční výbor ZMN přípravou nové vyhlášky regulující  výherní 
automaty a VLT; b) navrhuje Plzeňskému kraji prodloužení železniční linky Kozolupy-
Blovice až do Nepomuku.

• Pavel  Kroupa současně informoval o dalších tématech řešených na zastupitelstvu – 
např. prodeji areálu betonárky Silnicím Nepomuk s.r.o., plánované stavbě kruhových 
obchvatů u Sokolovny a Pyramidy a chystané výstavbě nového pavilonu ZUŠ.

• Proběhla podrobná diskuze, které se zúčastnili všichni přítomní.

                           

4)  Různé

• Pavel Kroupa tlumočil přítomným informace od předsedy KO o aktuální situaci 
ohledně přípravy krajských voleb 2012 a stavem předvolebních vyjednávání. Zmínil 
především možnost vytvoření široké koalice s menšími subjekty. 

• Proběhla krátká diskuze.

• Tomáš Chouň oznámil přítomným členům ZO Nepomuk svůj úmysl odstoupit  na KK 
z důvodu velkého pracovního vytížení z funkce předsedy a člena KRK a zůstat pouze 
řadovým členem SZ a zastupitelem obce Vrčeň.

• Proběhla krátká diskuze.
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8)   Závěr
 

• Členská schůze ZO byla ukončena předsedajícím Pavlem Kroupou v 21:15 hodin.

       Zapsala: ………………………………....                      Ověřil: …………………………………… 
                    Jana Barochová                                                Stanislav Vaník

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