
Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk

konané dne 30.6.2016 od 19.30 v Nepomuku, v hospůdce na Zelenohorské poště

Přítomni: Karel Baroch (do 20.30), Jana Barochová, Radka Hronková, Pavel Kroupa, Jakub Kurc,  
Stanislav Vaník.

Nepřítomni: Věra Nocar Burdová, Martin Diviš,  Jiří Koreš, Zdeňka Málková

Hosté : Luboš Nocar

Na schůzi je v 19.30 přítomno 6 členů ZO Nepomuk z celkových 10, schůze je usnášeníschopná.

Předseda ZO Nepomuk Stanislav Vaník zahájil členskou  schůzi v 19.30

Navržený program schůze :

1. Úvod, volba prac. orgánů
2. Krajské volby
3. Místní politická témata
4. Volby předsedy, pokladníka a revizora ZO Nepomuk
5. Přijímání nových členů
6. Různé
7. Závěr

Program byl schválen v původním návrhu (6-0-0)

1) Zahájení pracovní orgány :
- Zapisovatelem byl určen Pavel Kroupa.
- Ověřovatelkou zvolena Radka Hronková. (6-0-0)
- Do kumulované funkce mandátové a návrhové  komise byl zvolen Jakub Kurc.         (5-0-1)
- Návrh (P. Kroupa): volební komise bude pracovat jako dvoučlenná   (6-0-0)
- Do volební komise byli zvoleni Pavel Kroupa a Stanislav Vaník       (6-0-0)

2) Krajské volby

Pavel Kroupa zprávu o průběhu přípravy programu Koalice pro Plzeňský kraj do krajských voleb. 
Proběhla krátká diskuze.



3) Místní politická témata

Proběhla diskuze o aktuálních otázkách a tématech komunální politiky.

ZO Nepomuk podporuje obnovení historické (zemské) cesty mezi poli z Nepomuka do Třebčic.
 (6-0-0)

4) Volby předsedy, pokladníka a revizora ZO Nepomuk

Dnešní schůzí vypršely mandáty stávajících funkcionářů ZO, kteří byli zvoleni v 28.5.2014. 

A) Volba předsedy

S. Vaník poděkoval za důvěru a prohlásil, že po dvou dvouletých volebních obdobích se již nehodlá 
ucházet o tuto náročnou a vyčerpávající funkci. Navrhl J. Kurce na post předsedy (přijímá).
K. Baroch navrhl na funkci předsedkyně R. Hronkovou (přijímá).
P.  Kroupa navrhl (v souladu s možností danou stanovami SZ) zřídit v rámci ZO Nepomuk instituci 
spolupřesdednictví. 

ZO Nepomuk zavádí instituci spoupředsednictví. (1-2-2)

J. Kurc stručně představil svou vizi fungování ZO v dalších dvou letech. Nabídl jistou kontinuitu stylu
vedení ZO.
R. Hronková hovořila o svých preferencích při vykonávání funkce předsedkyně. Její kandidatura 
přináší naopak změnu. Chtěla by být podstatně aktivnější, než byl současný předseda.
P. Kroupa uvedl, že by byl rád, aby nový předseda fungoval jako skutečný manažer ZO, dále 
spravoval a pravidelně aktualizoval www stránky a celkově více zastupoval ZO i ve vztahu 
k zastupitelům.

Volební komise vyhlásila volby (tajná většinová volba do jednomandátového orgánu – dle Stanov 
SZ) . 

Volební komise vydala 6 hl. lístků.
Odevzdáno bylo 6 hl. lístků.
Výsledek hlasování:
Jakub Kurc získal 2 hlasy.
Radka Hronková získala 3 hlasy.
1 lístek byl prázdný.
Nikdo nebyl zvolen.

2. kolo:
Volební komise vydala 6 hl. lístků.
Odevzdáno bylo 6 hl. lístků.
Výsledek hlasování:
Radka Hronková získala 3 hlasy.
Jakub Kurc získal 3 hlasy.
Nikdo nebyl zvolen.



Do nové volby byli znovu nominováni Jakub Kurc (přijímá) a Radka Hronková (přijímá)
Volební komise vyhlásila volby (tajná většinová volba do jednomandátového orgánu – dle Stanov 
SZ) . 

Volební komise vydala 6 hl. lístků.
Odevzdáno bylo 6 hl. lístků.
1. kolo - výsledek hlasování:
Radka Hronková získala 3 hlasy.
Jakub Kurc získal 3 hlasy.
Nikdo nebyl zvolen.

2. kolo:
Volební komise vydala 6 hl. lístků.
Odevzdáno bylo 6 hl. lístků.
Výsledek hlasování:
Jakub Kurc získal 2 hlasy.
Radka Hronková získala 4 hlasy.
Radka Hronková byla zvolena předsedkyní ZO SZ Nepomuk.

B) Volba pokladníka

Na funkci pokladní ZO Nepomuk byla opět nominována J. Barochová (přijímá).
Nikdo další neprojevil o funkci zájem.

Návrh na volbu aklamací (4-1-1) – schváleno. 

Volební komise vyhlásila volbu:
Jana Barochová byla zvolena pokladní ZO SZ Nepomuk. (5-0-1)
 

C) Volba revizora

Na funkci revizora byl nominován K. Baroch (přijímá).
Nikdo další neprojevil o funkci zájem.

Návrh na volbu aklamací (4-1-1) – schváleno. 

Volební komise vyhlásila volbu:
Karel Baroch byl zvolen revizorem ZO SZ Nepomuk. (5-0-1)

Odchod – K. Baroch - 20.30

5) Přijímání nových členů
 Žádný zájemce o členství se nedostavil. 



6) Různé

- Pokračovala diskuze k dalším místním tématům.

Schůze byla ukončena předsedsedajícím S.Vaníkem ve 21.00h

Zapsal: P. Kroupa

Ověřila: R. Hronková


