Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk
konané dne 16.10.2014 od 18:00 na Zelenohorské poště (Zelenohorská 76) v Nepomuku.

Přítomni :

Jana Barochová, Martin Diviš, Karel Baroch, Věra Burdová, Pavel Kroupa, Jakub Kurc,
Zdeňka Málková, Daniel Mareška, Stanislav Vaník

Nepřítomni:

Jiří Koreš, Zdeněk Šimáček

Hosté:

Zdeněk Bouše, Margita Doubková, Radka Hronková, Jan Junek, Luboš Nocar

Předseda ZO Nepomuk Stanislav Vaník zahájil členskou schůzi v 18:10 hod.

Navržený program schůze:
1. Úvod
2. Komunální volby 2014 - povolební situace
3. Volba delegátů na KK
4. Přijímání nových členů
5. Různé

Návrh na změnu programu (St. Vaník):
1. Úvod
2. Volba delegátů na KK
3. Komunální volby 2014 - povolební situace
4. Přijímání nových členů
5. Různé
Schváleno (9-0- 0)

1) Úvod, pracovní orgány
•

Zapisovatelem určen Pavel Kroupa.
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•

Ověřovatelkou zvolena Jana Barochová

•

Do kumulované funkce mandátové, návrhové a volební komise byl zvolen Jakub Kurc.

(8-0-1)
(8-0-1)

Mandátová komise potvrzuje, že od 18:10 je členská schůze ZO SZ Nepomuk
usnášeníschopná. Potvrzuje také, že jednotliví členové ZO byli na schůzi řádně a včas pozváni.
•

Kontrola plnění přijatých usnesení – usnesení jsou plněna

2) Volba delegátů na KK
ZO Nepomuk má 11 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 1:2 nárok na 5 volených
delegátů.
•

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

Volení delegáti:
- Jakub Kurc (8-0-1 = zvolen)
- Stanislav Vaník (8-0-1 = zvolen)
- Karel Baroch (8-0-1 = zvolen)
- Martin Diviš (8-0-1 = zvolen)
Náhradník:
- Pavel Kroupa (8-0-1 = zvolen)

3) Komunální volby 2014 – povolební situace
•

Pavel Kroupa a Zdeněk Bouše podali podrobnou informaci o proběhlých povolebních
jednáních. Naši zastupitelé hovořili s reprezentanty všech stran mimo KSČM a ODS (nejasná
situace po nenadálém úmrtí J. Maška). Naši emisaři vyzvali nominálního vítěze voleb
V. Kováře k aktivitě a zároveň upozornili ostatní politické partnery, že právě on by měl mít
první příležitost pokusit se sestavit koalici. Záhy se však ukázalo, že takové řešení není příliš
reálné. Z rozhovorů totiž vyplynulo, že vítězná ČSSD nemá prakticky šanci sestavit radu s
většinovou podporou, protože na její straně je bezvýhradně pouze sdružení Pro Nepomuk.
Navíc není jisté, jestli všichni zastupitelé ČSSD budou ochotni podpořit lídra V. Kováře na
pozici starosty (A. Marušincová). Pro SNK-ED je V. Kovář zcela nepřijatelný ve vedení města.
ANO se již dohodlo na společném postupu s SNK-ED. Pro tyto dvě strany je naopak nejlepší
variantou koalice se SZ. Dalším možným řešením povolební situace může být koalice ANO a
SNK-ED a ODS s podporou A. Marušincové (např. výměnou za funkci místostarostky) a
případně i KSČM.
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Proběhla proto už i další detailnější jednání zástupců SZ se zastupiteli za SNK-ED a ANO, při
nichž se ukázala velká programová shoda, respektive široká akceptace volebního programu
SZ ze strany těchto subjektů. Dále bylo v jednáních nabídnuto SZ výrazné personální
zastoupení v nové městské radě (místostarosta + radní + fin. výbor), které by umožnilo přímý
vliv na naplňování našich programových priorit. Rozděleny by byly jasně i kompetence
jednotlivých členů rady. Komisí by bylo více a plnily by opravdu poradní a expertní funkci v
jasně vymezených oblastech.
•

Proběhla dlouhá diskuze, v níž zazněly různé argumenty pro i proti nabízenému řešení. Již
dříve vznesené výhrady, např. proti některým návrhům na konkrétní personální obsazení
postů v radě ze strany ANO a SNK, byly dávány na misku vah oproti možnosti aktivně
prosazovat náš volební program. Personální návrhy vůči SZ byly vcelku velkorysé. Žádné námi
navrhované personální změny naopak nehodlají naši partneři akceptovat, trvají na původním
návrhu.

•

Podle tohoto návrhu by dvě místa mělo získat hnutí ANO (starosta+radní), dvě zelení
(místostarosta+radní), jedno SNK-ED. Konkrétní návrh, respektive předjednaná varianta ze
strany ANO a SNK-ED na personální obsazení rady tedy zní:
Starosta - Jiří Švec (ANO); místostarosta a radní pro kulturu, cestovní ruch, památkovou péči
a územní plánování - Pavel Kroupa (SZ); člen rady a předseda finančního výboru - Zdeněk
Bouše (SZ); radní pro technické služby - František Holub (SNK-ED); radní pro investice, dotace
a strategický rozvoj města - Marek Baroch (ANO).

•

Součástí koaliční dohody nebude závazek jednotného hlasování pro každý návrh přednesený
radou, naopak má být posílena role zastupitelstva, jednotlivých zastupitelů a jejich svobodné
úvahy a osobní zodpovědnosti. Zastupitelstva by se měla konat častěji a pravidelně.
(optimálně dle programu SZ jedenkrát měsíčně). Nepřípustné bude zejména přednášení
návrhů na poslední chvíli až na zastupitelstvu v bodě Různé.

•

Koaliční dohoda bude uzavřena ústně a bude založena na vzájemné důvěře mezi smluvními
stranami.

•

Návrh usnesení:
ZO SZ Nepomuk schvaluje trojstrannou koaliční dohodu s hnutím ANO 2011 a SNK-ED –
Sdružením nezávislých pro Nepomuk, jejímž obsahem je ustanovení nové městské rady ve
složení ANO (starosta+radní), SZ (místostarosta+radní) a SNK-ED (radní) a otevřená
spolupráce v orgánech městské samosprávy.
ZO SZ Nepomuk pověřuje zvolené zastupitele za SZ uzavřením této dohody.
(schváleno - 7-1-0)

4) Přijímání nových členů
•

Představil se zájemce o vstup do SZ Jan Junek.

•

Proběhla diskuze, v níž byly J. Junkovi kladeny dotazy a on na ně odpovídal.

•

Hlasování o přijetí J. Junka do ZO SZ Nepomuk: schváleno (8-0-0).
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•

Jan Junek byl přijat za člena ZO SZ Nepomuk.

•

Platba členského příspěvku za 4. čtvrtletí 2014 proběhne převodem na transparentní účet SZ.

5) Různé
•

Proběhla krátká diskuze, která navázala na bod 3.

•

Členská schůze ZO SZ Nepomuk byla ukončena předsedou S. Vaníkem v 19:50.

Zapsal: …………………………

Pavel Kroupa

Ověřila: ……………...…………

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

Jana Barochová

Stanislav Vaník
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