
Zápis z  členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk
konané dne 15.11.2013 od 18:00 v klubovně na Zelenohorské poště v Nepomuku.

Přítomni : Jana Barochová, Karel Baroch, Věra Burdová, Martin Diviš, Pavel Kroupa, 

Jakub Kurc, Daniel Mareška, Stanislav Vaník (od 19:30)

Nepřítomni:    Jiří Koreš,  Zdeněk Šimáček

Hosté: Zdeněk Bouše  (od 19:00), Jana Doubková (od 19:00)

Na schůzi je v 18:30 přítomno 7 členů ZO Nepomuk z celkových 10, schůze je 

usnášeníschopná.

Vedením schůze byl nepřítomným předsedou telefonicky pověřen Pavel Kroupa. Členská 

schůze byla zahájena v 18:30 hod. 

Navržený program schůze:

Blok A:

1) Zahájení

2) Vyhodnocení sněmovních voleb

3) Volba delegátů na krajskou konferenci

4) Volba delegátů na sjezd

Blok B:

5) Komunální volby 2014

6) Aktuální místní témata

7) Různé 

 Schváleno (7-0-0)

1) Zahájení, volba pracovních orgánů
• Zapisovatelkou určena Věra Burdová.

• Ověřovatelem zvolen  Jakub Kurc                                 (6-1-0)

• Do kumulované funkce mandátové, návrhové a volební komise byl zvolen Dan 

Mareška.                                                                       (6-0-1)

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.
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• Kontrola plnění přijatých usnesení - vše splněno

2)  Vyhodnocení sněmovních voleb
Proběhla krátká diskuze.

3)   Volba delegátů na KK
ZO Nepomuk měla v době svolání KK 11 členů. Pavel Kroupa je dle čl. 15, od. 5 Stanov SZ 

delegátem konference  z  titulu  člena  RKO.  ZO  má  tedy  dle  §  14,  od.  3  JŘ  na  základě 

schváleného klíče 1:2 nárok na 5 volených delegátů.

• Proběhla  rozprava  k  bodu,  během  níž  byli  navržení  následující  nominanti.  Pak 

proběhlo hlasování o jednotlivých jménech.

Delegáti:

- Stanislav Vaník (písemný souhlas;5-1-1 = zvolen)

- Jakub Kurc (6-0-1 = zvolen)

- Jana Barochová (6-0-0 = zvolena)

- Karel Baroch (6-0-1 = zvolen)

Náhradníci:

- Daniel Mareška (6-1-0 = zvolena)

- Věra Burdová (5-0-2 = zvolena)

4)   Volba delegátů na sjezd
ZO Nepomuk měla v rozhodné době pro určení počtu delegátů, tj. 1.5.2013 12 členů.  ZO  

má tedy dle § 14, od. 3 JŘ na základě schváleného klíče 1:6 nárok na 2 volené delegáty.

• Proběhla  rozprava  k  bodu,  během  níž  byli  navržení  následující  nominanti.  Pak 

proběhlo hlasování o jednotlivých jménech.

Delegáti:

- Pavel Kroupa (6-0-0 = zvolen)

- Stanislav Vaník (písemný souhlas; 6-0-1 = zvolen)

Náhradníci:

- Jakub Kurc (6-0-1 = zvolen)

- Daniel Mareška (5-1-0 = zvolen)

- Jana Barochová (6-0-1 = zvolena)

19:00 přichází Z. Bouše a J.Doubková.

4)  Komunální volby 2014
• Pavel Kroupa uvedl některé základní informace k tématu.

• Proběhla diskuze k přípravě komunálních voleb v Nepomuku a dalších obcích, které se 

zúčastnili všichni přítomní. 
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• V souladu s platným usnesením ze 17/3/2013 budou oslovováni nestraníci, kteří by 

měli zájem o účast na kandidátce. 

• Další  schůzka  k  volbám  se  uskuteční  12/12/2013  od  19:30  v  hotelu  U  Zeleného 

stromu.

19:30 přichází S. Vaník a ujímá se řízení schůze.

5)  Aktuální místní témata
• Martin Diviš upozornil na zřejmě problematický projekt parkoviště před bytovkou u 

mateřské školy. Proběhla diskuze k tématu. Bylo navrženo, zda by nešel k parkování 

využít dvůr MŠ, případně aby byla plocha nového parkoviště minimalizována a byly 

použity zatravňovací dlaždice namísto asfaltu.

• Na sídlišti a obecně ve městě je stále nedostatek košů a to zejména těch se sáčky na psí 

exkrementy.

6)  Různé
• Nikdo neměl žádné další příspěvky.

• Členská schůze ZO SZ Nepomuk byla ukončena předsedou S. Vaníkem ve 20:10.

Zapsala: ……………………………....                     Ověřila: …………………………………… 

     Věra Burdová                                                            Jakub Kurc

Předseda ZO: …......................................

                    Stanislav Vaník
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