Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk
konané dne 21.6.2012 od 18:00 v kavárně Coffee-shop v Nepomuku.
Přítomni :

Jana Barochová, Věra Burdová, Pavel Kroupa, František Řezáč (do 19:45),
Stanislav Vaník, Zdeněk Šimáček (do 19:50)

Nepřítomen:

Karel Baroch (omluven - práce), Tomáš Chouň, Jiří Koreš (omluven - nemoc),
Jakub Kurc (omluven - práce), Daniel Mareška (omluven - dovolená)
Na schůzi je v 18:30 přítomno 6 členů ZO Nepomuk z celkových 11.

Členská schůze byla zahájena předsedou ZO Stanislavem Vaníkem v 18:30 hod.

Navržený program schůze:
1. Zahájení, volba pracovních orgánů.
Blok A - Vnitrostranické záležitosti
2. Zprávy z RKO.
3. Krajské volby.
4. Volba delegátů na KK.
5. Přijímání nových členů.
Blok B - Komunální záležitosti
6. Statek na Dubči.
7. Program zastupitelstva města Nepomuk – 28.6.2012.
8. Ostatní místní témata.
9. Různé.
10. Závěr.
schváleno (poměr hlasování: 6-0-0)

1) Zahájení, volba pracovních orgánů
•

Zapisovatelem určen Pavel Kroupa.

•

Ověřovatelkou zvolena Jana Barochová.
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(5-0-0)

•

Do kumulované funkce mandátové a návrhové komise byla zvolena Věra Burdová
Koreš

•

(6-0-0)

Do volební komise byli zvoleni P. Kroupa, F. Řezáč a S. Vaník.
(6-0-0)

Mandátová komise potvrzuje, že od 18:30 je členská schůze ZO SZ Nepomuk
usnášeníschopná. Potvrzuje také, že jednotliví členové ZO byli na schůzi řádně a včas
pozváni.

•

Kontrola plnění přijatých usnesení:
„ZO SZ Nepomuk požaduje zveřejňování pozvánek na schůze a akce ZO v Nika-TV a
pověřuje předsedu ZO jednáním v této věci.“
schváleno 16.4.2012 – nesplněno, úkol trvá
„ZO SZ Nepomuk požaduje, aby zhotovení nového územního plánu města předcházela
důkladná veřejná debata.“
schváleno 16.4.2012 – průběžně plněno
P. Kroupa byl zvolen na zastupitelstvu 19.4.2012 pověřeným zastupitelem ve věci přípravy
nového územního plánu. Bude usilovat, aby nový ÚP vznikal v souladu s výše uvedeným
usnesením. Na podzim je plánována první debata s občany o budoucí podobě města.

2) Zprávy z RKO
•

P.Kroupa podal zprávu o činnosti RKO, předsedy a místopředsedy KO v posledních
dvou měsících. Uvedl, že stěžejním úkolem, který představuje největší část agendy, je
příprava krajských voleb a zmínil konkrétní výsledky (dojednané nestraníky,
programové fórum …)

•

Proběhla krátká rozprava, které se zúčastnili F. Řezáč, S. Vaník a P. Kroupa.

3) Krajské volby
•

P. Kroupa postupně představil potenciální kandidáty do krajských voleb. Šlo o
nestranické osobnosti a členy SZ, od kterých obdržel písemný souhlas s kandidaturou.

•

Jedná se o tyto osoby (pořadí dle zaslaní souhlasu): Jiří Koreš (SZ, nar. 1974,
Těchonice), Roman Černík (SZ, nar. 1964, Ves Touškov), Lucie Moravcová (nes., nar.
1982, Plzeň), Václav Rais (SZ, nar. 1989, Plzeň), Petr Moravec (SZ, nar. 1984, Plzeň),
Tereza Karbanová (nes., nar. 1978, Plzeň), Dana Lukášová (nes., nar. 1985, Plzeň),
Jan Šašek (nes., nar. 1981, Horažďovice), Tomáš Popp (nes., nar. 1978, Plzeň),
Ladislav Nový (nes., nar. 1980, Plzeň), Alois Mach (Hnutí Zelení, nar. 1941, Plzeň),
Tomáš Pruner (SZ, nar. 1976, Plzeň), Jiří Kohout (SZ, nar. 1979, Dobřany), Pavel
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Vlach (nes., nar. 1973, Blovice), Petr Vaněk (nes., nar. 1978, Plzeň), Petr Šimon (nes.,
nar. 1976, Manětín), Ondřej Fábera (nes., nar. 1977, Rabštejn nad Střelou).

•

Dále byli přímo na schůzi nominováni tito lidé, kteří na místě podepsali souhlas s
kandidaturou: Věra Burdová (SZ, nar. 1977, Nepomuk), František Řezáč (SZ, nar.
1945, Plzeň), Pavel Kroupa (SZ, nar. 1977, Nepomuk).

•

Proběhla diskuze, v níž vystoupili všichni přítomní.

•

V souladu s Řádem primárních voleb do krajských zastupitelstev proběhla nejprve
volba jedničky kandidátky – a to jako volba do jednomandátového orgánu.

•

S. Vaník navrhuje Jiřího Koreše.

•

P. Kroupa navrhuje Romana Černíka.

•

Z. Šimáček navrhuje Aloise Macha.

•

P. Kroupa (předseda volební komise) rozdal přítomným členům ZO volební lístky,
vysvětlil pravidla volby a zahájil ji.

•

Bylo vydáno 6 volebních lístků, bylo odevzdáno 6 volebních lístků, z toho bylo 6 lístků
platných.

•

P. Kroupa vyhlásil výsledek volby: A. Mach získal 1 hlas, R. Černík 0 hlasů a J. Koreš 5
hlasů.

•

Jiří Koreš byl nominován ZO SZ Nepomuk jako kandidát na lídra kandidátky SZ do
krajských voleb.

•

Udělení nominace na kandidátku proběhne v souladu s Řádem primárních voleb do
krajských zastupitelstev jako volba do vícemandátového orgánu. Navrženi jsou všichni
výše jmenovaní, kteří vyjádřili písemně svůj souhlas.

•

P. Kroupa rozdal přítomným členům ZO volební lístky, vysvětlil pravidla volby a zahájil
ji.

•

Bylo vydáno 6 volebních lístků, bylo odevzdáno 6 volebních lístků, z toho bylo 6 lístků
platných.

•

P. Kroupa vyhlásil výsledek volby: Jiří Koreš – 5 hlasů, Roman Černík – 5 hlasů, Lucie
Moravcová

– 5 hlasů, Václav Rais

– 4 hlasy, Petr Moravec

– 5 hlasů, Tereza

Karbanová – 5 hlasů, Dana Lukášová – 3 hlasy, Jan Šašek – 4 hlasy, Tomáš Popp – 5
hlasů, Ladislav Nový – 4 hlasy, Alois Mach – 5 hlasů, Tomáš Pruner – 5 hlasů, Jiří
Kohout – 3 hlasy, Pavel Vlach – 5 hlasů, Petr Vaněk – 5 hlasů, Petr Šimon – 4 hlasy,
Ondřej Fábera – 5 hlasů, Věra Burdová – 5 hlasů, František Řezáč – 4 hlasy, Pavel
Kroupa – 6 hlasů.
•

ZO SZ Nepomuk byly nominovány na kandidátku SZ do krajských voleb tyto osoby:
Jiří Koreš, Roman Černík, Lucie Moravcová, Václav Rais, Petr Moravec, Tereza
Karbanová, Jan Šašek, Tomáš Popp, Ladislav Nový, Alois Mach, Tomáš Pruner,
Pavel Vlach, Petr Vaněk, Petr Šimon, Ondřej Fábera, Věra Burdová, František Řezáč
a Pavel Kroupa.
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4) Volba delegátů na KK
•

S. Vaník uvedl, že v den svolání KK měla ZO Nepomuk 12 členů. 3 členové ZO jsou
virilní/členové RKO (P. Kroupa, J. Koreš, D. Mareška). ZO Nepomuk má tedy při
stanoveném klíči 1:3 nárok na 3 volené delegáty. Po té vyzval přítomné k podávání
nominací.

•

Navrženi byli: V. Burdová. F. Řezáč, S. Vaník a J. Barochová (všichni souhlasí).

•

Výběr delegátů proběhne volbou do vícemandátového orgánu.

•

P. Kroupa rozdal přítomným členům ZO volební lístky, vysvětlil pravidla volby a zahájil
ji.

•

Bylo vydáno 6 volebních lístků, bylo odevzdáno 6 volebních lístků, z toho bylo 6 lístků
platných.

•

Počet hlasů: V. Burdová – 5, J. Barochová – 4, S. Vaník – 4, F. Řezáč – 3.

•

Delegáty na krajskou konferenci, svolanou na 30. 6.2012 s klíčem 1:3 byli zvoleni:
Věra Burdová, Jana Barochová a Stanislav Vaník.

•

P. Kroupa navrhl F. Řezáče jako náhradníka na KK (souhlasí).

•

S. Vaník navrhl volbu aklamací.
(schváleno OV)

•

František Řezáč byl zvolen náhradníkem na KK svolanou na 30. 6. 2012.
(4-0-0)

5) Přijímání nových členů
•

Žádný zájemce o vstup do SZ se nedostavil.

•

Z. Šimáček zaplatil pokladní ZO J. Barochové snížený členský příspěvek (důchodce) za
rok 2012 ve výši 300 Kč.

6) Statek na Dubči
•

Proběhla diskuze o záměru rady města prodat bývalý vrchnostenský dvůr na Dubči.
Zúčastnili se všichni přítomní.

•

F. Řezáč (před odchodem na vlak) zmínil téma kruhových křižovatek a jejich
kompatibility s cyklistickou dopravou. Doporučil adresovat přímý dotaz starostovi.

19:45 odchází F. Řezáč.
19:50 odchází Z. Šimáček.
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7) Program zastupitelstva města Nepomuk
•

Byly prodiskutovány body jednání městského zastupitelstva, které je svoláno na
28.6.2012. V rozpravě vystoupili opakovaně všichni přítomní.

•

Návrh usnesení (P. Kroupa):
„ZO SZ Nepomuk konstatuje, že důvodové zprávy přikládané k návrhům
jednotlivých usnesení zastupitelstva jsou stále velmi často neúplné a neumožňují
proto odpovědné a informované rozhodování o obecních záležitostech.“
• schváleno (poměr hlasování 4-0-0)

8) Ostatní místní témata
•

V besedě, jíž se účastnili všichni přítomní byly probírány různé otázky komunální
politiky a života v Nepomuku (kultura, cest. ruch, prac. příležitosti aj.)

9) Různé
•

P. Kroupa informoval o zřízení e-mailového rozesílače nepomuk-list@zeleni.cz a
představil návrh směrnice pro jeho používání.

•

Návrh usnesení (P. Kroupa):
„ZO SZ Nepomuk schvaluje směrnici
list@zeleni.cz (plné znění v příloze)“

e-mailového

rozesílače

nepomuk-

schváleno (poměr hlasování 4-0-0)
•

Návrh usnesení (P. Kroupa):
„ZO SZ Nepomuk jmenuje administrátory e-mailového rozesílače nepomuklist@zeleni.cz Stanislava Vaníka a Pavla Kroupu.“
schváleno (poměr hlasování 4-0-0)

•

Nikdo z přítomných již neměl žádné další podněty či návrhy.

10) Závěr
•

Členská schůze ZO SZ Nepomuk byla ukončena předsedou S. Vaníkem ve 20:45.
hodin.

Zapsal: ………………………………....

Ověřila: ……………………………………

Pavel Kroupa

Jana Barochová
Předseda ZO: …......................................
Stanislav Vaník
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Strana zelených
Základní organizace Nepomuk
Směrnice pro správu a užívání rozesílače nepomuk-list@zeleni.cz
Účel rozesílače:

•
•
•

informační a diskusní kanál pro členy a příznivce ZO SZ Nepomuk
každý účastník rozesílače má právo rozesílat jeho prostřednictvím informace, které pro
Nepomuk nebo činnost ZO považuje za důležité
každý účastník rozesílače má právo zahájit diskusi o tématu, které pro Nepomuk nebo
činnost ZO považuje za důležité

Účastníci rozesílače:

•
•

•
•

účastníky rozesílače jsou členové a zájemci z řad příznivců ZO Nepomuk
přihlášení a odhlášení vyřizuje na základě písemného (email) pokynu administrátor
změny (adresy, jména) může provést účastník sám na základě informací obsažených v
automaticky generovaném uvítacím emailu nebo je na základě písemného (email)
pokynu zajistí administrátor
nový účastník obdrží společně s uvítacím mailem i aktuální znění této směrnice (zajistí
administrátor); v případě změny této směrnice obdrží účastníci rozesílače i její aktuální
znění (zajistí administrátor)
jmenný seznam účastníků rozesílače a kontakt na administrátora rozesílače bude
umístěn (automaticky) v zápatí každého příspěvku (nastaví administrátor)

Zřizovatel rozesílače:

•
•
•

zřizovatelem rozesílače je ZO SZ Nepomuk, ve spolupráci s HK SZ
ZO SZ Nepomuk ručí za funkčnost adresy
ZO SZ Nepomuk jmenuje a odvolává administrátory rozesílače

Administrátoři rozesílače:

•
•
•

zajišťují správu rozesílače
vyřizují požadavky účastníků rozesílače
administrátoři mají právo omezit účastníka rozesílače jehož příspěvky budou
opakovaně porušovat základní pravidlo diskuse – slušnost – nebo jej budou zneužívat
ke spamování. Dojde-li k takové situaci, bude autor nejprve administrátorem
upozorněn, v případě opakování mu bude právo přispívat do rozesílače
administrátorem omezeno; omezení práva přispívat administrátor oznámí ZO SZ
Nepomuk, která na své nejbližší členské schůzi rozhodne, zda toto omezení potvrdí
nebo právo přispívat obnoví
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Příspěvky:
•

•
•

příspěvky mohou rozesílat všichni účastníci rozesílače - bez omezení, v souladu s
pravidly stanovenými touto směrnicí
maximální povolená velikost zprávy je 1000 kB včetně příloh; zprávy, které překročí
tuto hranici budou účastníkům rozesílače poslány až po schválení administrátorem
zprávy by měly dodržovat základní pravidla a formu (výstižný předmět, celková
stručnost a věcnost)

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem schválení ZO SZ Nepomuk a je závazná pro všechny
účastníky rozesílače.
Schváleno členskou schůzí ZO SZ Nepomuk na jednání dne 21.6.2012.
Zkratky:
ZO – základní organizace
SZ - Strana zelených
HK – Hlavní kancelář
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