Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk
konané dne 17.3.2013 od 15:00 v kavárně Hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku.
Přítomni :

Jana Barochová, Věra Burdová, Pavel Kroupa, Stanislav Vaník

Nepřítomni:

Martin Diviš, Tomáš Chouň, Jiří Koreš, Jakub Kurc, František Řezáč, Daniel
Mareška, Zdeněk Šimáček

Hosté: Ivana Barochová
Na schůzi jsou v 15:30 přítomni 4 členové ZO Nepomuk z celkových 12,
schůze je usnášeníschopná.
Členská schůze byla zahájena předsedou ZO Stanislavem Vaníkem v 15:30 hod.
Navržený program schůze:
1. zahájení, volba prac. orgánů
2. členské příspěvky 2013
3. informace RR, RKO, KRK
4. územní plán Nepomuk
5. další body jednání zastupitelstva města 18.3.
6. komise pro občanské záležitosti
7. komunální volby 2014
8. různé
9. závěr
Nehlasováno – na schůzi je méně než ½ členů ZO.

1) Zahájení, volba pracovních orgánů
•

Zapisovatelem určen Pavel Kroupa.

•

Ověřovatelkou zvolena Věra Burdová.
(3-0-1)

•

Do kumulované funkce mandátové a návrhové komise byla zvolena Jana Barochová.
(3-0-1)

Mandátová komise potvrzuje, že od 15:30 je členská schůze ZO SZ Nepomuk
usnášeníschopná. Potvrzuje také, že jednotliví členové ZO byli na schůzi řádně a včas
pozváni.
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•

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 – splněno, úkol trvá

2) Členské příspěvky
Členové zaplatí převodem na transparentní účet.

3) Informace RR, RKO, KRK
•

Pavel Kroupa informoval o proběhlých jednáních nově ustavené RKO a o první schůzi
KRK.

4) Územní plán
•

Pavel Kroupa informoval o krocích, které podnikl ve věci přípravy územního plánu.

•

Proběhla diskuze, které se zúčastnili všichni přítomní.

•

Návrh usnesení (P.Kroupa): „ZO SZ Nepomuk podporuje, aby přípravě územního
plánu se věnoval dostatečný čas a péče, aby byla v maximální míře zapojena
veřejnost, a aby výběr zpracovatele byl uskutečněn formou veřejné architektonické
soutěže.“
Schváleno (4-0-0)

5) Další body jednání zastupitelstva
•

V rozpravě, které se zúčastnili všichni přítomní byly diskutovány některé body
zítřejšího městského zastupitelstva (změna ÚP č. 4, rozpočtová opatření aj) .

6) Komise pro občanské záležitosti
•

S. Vaník informoval, že rezignoval na členství v komisi rady města pro občanské
záležitosti a uvedl důvody, proč tak učinil.

•

Proběhla diskuze, které se zúčastnili všichni přítomní.

•

Návrh usnesení (V.Burdová): „ZO SZ Nepomuk pověřuje předsedu, aby oslovil členy
a příznivce, zda-li nemají zájem o práci v komisi pro občanské záležitosti.“
Schváleno (3-0-1)

7) Komunální volby 2014
•

P.Kroupa uvedl, že je nejvyšší čas zahájit přípravu kandidátky pro volby 2014.
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•

Proběhla diskuze, které se zúčastnili všichni přítomní.

•

Návrh usnesení (P.Kroupa): „ZO SZ Nepomuk pověřuje předsedu a zastupitele
jednáními s nestraníky - potenciálními kandidáty do komunálních voleb 2014 za
Stranu zelených.“
Schváleno (4-0-0)

8) Různé
•

S.Vaník a P.Kroupa informovali o letošní kampani Clean Up the World.

•

Návrh usnesení (J.Barochová): „Úklidová akce Clean Up se bude konat 6.4. 2013 od
13h. ZO SZ Nepomuk pověřuje Pavla Kroupu přípravou a organizací akce.“
Schváleno (4-0-0)

•

Členská schůze ZO SZ Nepomuk byla ukončena předsedou S. Vaníkem v 17:15.

Zapsal: ……………………………....

Ověřila: ……………………………………

Pavel Kroupa

Věra Burdová
Předseda ZO: …......................................
Stanislav Vaník
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