Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk
konané dne 16.2.2012 od 18:15 v hotelu u Zeleného stromu v Nepomuku.
Přítomni :

Karel Baroch (do 18:45), Jana Barochová, Věra Burdová, Tomáš Chouň, Jiří
Koreš, Pavel Kroupa, Daniel Mareška (od 19:15), Zdeněk Šimáček (do 18:45),
Stanislav Vaník

Nepřítomni:

Jakub Bulan (omluven), Jakub Kurc (omuven), František Řezáč
Na schůzi je v 18:15 přítomno 8 členů ZO Nepomuk z celkových 12.

Členská schůze byla zahájena předsedkyní ZO Věrou Burdovou v 18:15 hod.

Navržený program schůze:
1. Zahájení, volba pracovních orgánů.
2. Volba delegátů na krajskou konferenci 25.2.2012
3. Placení členských příspěvků 2012
4. Senátní a krajské volby
5. Komunální témata
6. Různé
7. Závěr
Návrh na změnu programu (J. Koreš): Prohodit body 2 a 3.
neschváleno (poměr hlasování: 4-1-3)

Hlasování o původním návrhu.
schváleno (poměr hlasování: 7-0-1)

1) Zahájení, volba pracovních orgánů
•

Zapisovatelem určen Pavel Kroupa.

•

Ověřovatelkou zvolena Jana Barochová.

•

Do kumulované funkce mandátové, návrhové a volební komise byl zvolen
Jiří Koreš

(poměr hlasování: 7-0-1)
(poměr hlasování: 5-0-2)
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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.

2) Volba delegátů na krajskou konferenci 25.2.2012
Pro stanovení počtu delegátů je dle §14(4) JŘ rozhodující počet ZO v den svolání KK.
ZO Nepomuk měla v době svolání KK 12 členů. 2 členové se konference účastní dle
článku 15, odst. 5b) Stanov (J.Koreš, D.Mareška). Pro určení počtu volených delegátů
dle čl. 15, odst. 5a) se vychází v případě ZO Nepomuk z počtu 10 členů. Klíč byl
stanoven RKO na 1:3, ZO Nepomuk má tedy nárok na 4 volené delegáty.
•

•

Na delegáty KK byli nominováni:
1) Jana Barochová zvolena (poměr hlasování: 7-0-1)
2) Karel Baroch
zvolen (poměr hlasování: 7-0-0)
3) Věra Burdová
zvolena (poměr hlasování: 7-0-1)
4) Pavel Kroupa
zvolen (poměr hlasování: 7-0-1)
Jako náhradníci byli nominováni:
1) Jakub Kurc (písemný souhlas) zvolen (poměr hlasování: 8-0-0)
2) Stanislav Vaník
zvolen (poměr hlasování: 7-0-1)

3) Placení členských příspěvků 2012
•

K.Baroch zaplatil členský příspěvek 400Kč pokladní ZO J.Barochové.

•

J.Koreš zaplatil členský příspěvek 400Kč pokladní ZO J.Barochové.

•

P.Kroupa zaplatil členský příspěvek 400Kč pokladní ZO J.Barochové.

•

J.Barochová zaplatila členský příspěvek 400Kč.

V 18:45 odchází K.Baroch a Z.Šimáček.

4) Senátní a krajské volby
•

J.Koreš a P.Kroupa seznámili přítomné s aktuální situací ohledně senátních kandidátů
a sestavování krajské kandidátky. Vyzvali k účasti při hledání vhodných nestranických
osobností, které by ji posílily.

•

Proběhla podrobná diskuze k tématu. Do diskuze se zapojil S.Vaník, P.Kroupa,
T.Chouň, J.Koreš a V. Burdová.

5) Komunální témata
•

P. Kroupa stručně informoval o průběhu posledního zastupitelstva města Nepomuk.
Zmínil především plán na vybudování metropolitní sítě, kdy radou předkládaný projekt
(tzn. vč. připojení DD) je pro město o 200 tis. Kč dražší (celkově o 980 tis. – vše bez
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DPH) jen kvůli získání vyššího procenta dotace (50% vs. 59%). Žádný jiný zastupitel
na tuto záležitost nepoukázal.
•

Tomáš Chouň uvedl novinky ze zastupitelstva obce Vrčen. Konkrétně mluvil zejména o
výměně oken ve škole a dalších plánovaných i proběhlých akcích.

•

P. Kroupa dále informoval o situaci ohledně kruhového objezdu U Sokolovny a uvedl,
že díky vyjednávání v rámci územního řízení bude zřejmě možné ještě prosadit drobné
úpravy projektu.

•

V rozpravě vystoupili V.Burdová, P.Kroupa, T.Chouň, J. Koreš, J. Barochová.

V 19:15 přichází D. Mareška

6) Různé
•

D.Mareška zaplatil členský příspěvek 400Kč pokladní ZO J.Barochové.

•

Proběhla obsáhlá diskuze o situaci v KO i ZO, nastávající krajské konferenci, letošních
volbách, stavu celé SZ a HK a potenciálu zelené politiky, které se zúčastnili všichni
přítomní.

7) Závěr
•

Členská schůze ZO byla ukončena předsedkyní ZO V.Burdovou ve 20:30 hodin.

Zapsal: ………………………………....

Ověřila: ……………………………………

Pavel Kroupa

Jana Barochová

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