Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk
konané dne 4.3.2014 od 17:00 v hostinci Panský dům (nám. A. Němejce 149) v Nepomuku.

Přítomni :

Martin Diviš, Pavel Kroupa, Jakub Kurc, Daniel Mareška, Stanislav Vaník

Nepřítomni:

Jana Barochová, Karel Baroch, Věra Burdová , Jiří Koreš, Zdeněk Šimáček

Hosté:

Karel Šrámek
Na schůzi je v 17:00 přítomno 5 členů ZO Nepomuk z celkových 10, schůze bude
usnášeníschopná od 17:30.

Předseda ZO Nepomuk Stanislav Vaník zahájil členskou schůzi v 17:30 hod.

Navržený program schůze:
1. Úvod, pracovní orgány

Vnitrostranický blok
2. Informace z RKO, RR, KRK
3. Volba delegátů na krajskou konferenci
4. Primární volby na kandidátní listinu do Evropského parlamentu
5. Rozpočet ZO Nepomuk na rok 2014
6. Členské příspěvky

Komunální blok
7. Ukliďme svět / Clean Up the World 2014
8. Integrovaný dopravní systém Nepomucko-Blovicko
9. Kauza Norma / Územní plán obce Klášter
10. Komunální volby 2014
11. Různé
12. Závěr
Na schůzi je přítomna pouze polovina členů ZO, program nelze měnit.
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1) Úvod, pracovní orgány


Zapisovatelem určen Pavel Kroupa.



Ověřovatelem zvolen Jakub Kurc



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

(4-0-1)
(4-0-1)

Mandátová komise potvrzuje, že od 17:30 je členská schůze ZO SZ Nepomuk
usnášeníschopná. Potvrzuje také, že jednotliví členové ZO byli na schůzi řádně a včas pozváni.


Kontrola plnění přijatých usnesení - vše splněno

2) Informace z RKO, RR, KRK
Jakub Kurc referoval o (ne)činnosti KRK a také podal stručnou zprávu ze sjezdu.
Pavel Kroupa krátce informoval o posledních jednáních RKO a RR, kterých se zúčastnil.

3) Volba delegátů na KK
ZO Nepomuk má 10 členů. Pavel Kroupa je dle čl. 15, od. 5 Stanov SZ delegátem konference z titulu
člena RR. ZO má tedy dle § 14, od. 3 JŘ na základě schváleného klíče 1:3 nárok na 3 volené delegáty.


Proběhla rozprava k bodu, během níž byli navržení následující nominanti. Pak proběhlo
hlasování o jednotlivých jménech.

Volení delegáti:
- Daniel Mareška (3-1-1 = zvolen)
- Stanislav Vaník (4-0-1 = zvolen)
- Jakub Kurc (4-0-1 = zvolen)
Náhradnice:
- Věra Burdová (písemný souhlas; 5-0-0 = zvolena)

4) Primární volby na kandidátní listinu do Evropského parlamentu


Proběhla rozprava k bodu, během níž byli navržení následující nominanti. Pak proběhlo
hlasování o jednotlivých jménech.

ZO Nepomuk nominuje na kandidátku SZ do Evropského parlamentu:
- Tomáš Hirt (5-0-0)
- Martin Diviš (nepřijímá)

5) Rozpočet ZO Nepomuk na rok 2014


Stanislav Vaník představil návrh rozpočtu.
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Proběhla diskuze k jeho jednotlivým položkám.



ZO Nepomuk schvaluje rozpočet na rok 2014. (5-0-0)

ROZPOČET ZO SZ NEPOMUK NA ROK 2014
zůstatek z r. 2013 (1.1.2014)

příjmy

výdaje

6 945 Kč
podíl z členských příspěvků 2014

1 900 Kč

podíl z členských příspěvků 2012 – 2013

4 200 Kč

příspěvek na komunální volby od KO

5 000 Kč

fundrising – dary od členů a příznivců
příjmy celkem

5 000 Kč
16 100 Kč

komunální volby 2014
Clean Up the World
provozní náklady
výdaje celkem

17 000 Kč
5 000 Kč
500 Kč
22 500 Kč

konečný zůstatek
(31.12.2014)

545 Kč

saldo hospodaření

-6 400 Kč

6) Členské příspěvky
 Na schůzi není přítomná pokladní ZO. Předseda ZO tedy doporučuje zaplatit v souladu
s Hospodářským řádem SZ převodem na transparentní účet. Řádný termín je do 31.3.2014.

7) Clean Up the World


Proběhla diskuze k tématu.



Návrh usnesení:
Letošní úklidová akce Clean Up the World se uskuteční v sobotu 12. dubna 2014 od 13:00.
Likvidaci nasbíraného odpadu zajistí na své náklady ZO SZ Nepomuk. ZO SZ Nepomuk
pověřuje Pavla Kroupu vydáním pozvánky na akci v místních médiích a organizací akce.
Schváleno (5-0-0)

8) Integrovaný dopravní systém Nepomucko-Blovicko
 Pavel Kroupa seznámil přítomné s obsahem dopisu, který zaslal POVED (organizace plánující
dopravu v Plzeňském kraji) starostům obcí v kraji. Plánuje se mj. zavedení taktových spojů,
návaznost na páteřní linky či síťové jízdenky.
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 Proběhla rozprava k tématu, především v souvislosti s komunálním volebním programem
2010-2014 a sliby SZ ohledně autobusových linek k maximu vlaků.


Návrh usnesení:
ZO Nepomuk pověřuje Pavla Kroupu podáním připomínek k návrhu Integrovaného
dopravního systému Nepomucko-Blovicko, které budou akcentovat programové priority
kandidátky Zelená pro Nepomuk.
Schváleno (5-0-0)

9) Kauza Norma / Územní plán obce Klášter


Pavel Kroupa informoval přítomné o současném stavu těchto dvou kauz, které se postupně
stávají kauzou jedinou. Norma má zřejmě zájem stavět na nově plánované rozvojové ploše
„Pod Borkem“ v k.ú. Klášter. Veřejné jednání o ÚP bude 17.3.2014.



Proběhla podrobná diskuze, v níž se probíraly možnosti jak celou věc ovlivnit ve prospěch
kvality života ve městě a uvést ji do souladu se zachováním přírodních, památkových a
urbanistických hodnot území.

10) Komunální volby 2014


Proběhla diskuze k přípravě komunálních voleb v Nepomuku, Klášteře, Vrčeni, Milči a dalších
obcích, které se zúčastnili všichni přítomní.



V souladu s platným usnesením ze 17/3/2013 budou oslovováni nestraníci, kteří by měli
zájem o účast na kandidátce.

11) Různé


Proběhla diskuze o vytížení městské „pracovní čety“, která prořezává křoviny nejen na
Číháku, ale i v Oboře (majetek Lesů ČR, k.ú. Klášter), zatímco na sídlišti i jinde v ulicích města
se povalují odpadky (a také na uvedeném Číháku).



Návrh usnesení:
ZO Nepomuk pověřuje Jakuba Kurce napsáním článku do Nepomuckých novin, v němž by
upozornil na výše zmíněné nedostatky (úklid ve městě vs. prořezávka zeleně na cizích
pozemcích).



Schváleno (5-0-0)

Členská schůze ZO SZ Nepomuk byla ukončena předsedou S. Vaníkem ve 19:00.

Zapsal: …………………………

Pavel Kroupa

Ověřil: ……………...…………
Jakub Kurc
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Předseda ZO: ...............................
Stanislav Vaník

