Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk
konané dne 9.8.2016 od 18.00 v Nepomuku, v kavárně na Zelenohorské poště
Přítomni: Karel Baroch, Jana Barochová, Radka Hronková, Pavel Kroupa, Stanislav Vaník.
Nepřítomni: Věra Nocar Burdová, Martin Diviš, Jiří Koreš, Zdeňka Málková, Jakub Kurc
Hosté : Markéta Duchoslavová, Lenka Sedláková
Na schůzi je v 18.00 přítomno 5 členů ZO Nepomuk z celkových 10, schůze je neusnášeníschopná.

Předsedkyně ZO Nepomuk Radka Hronková zahájila členskou schůzi v 18:30

Navržený program schůze :
1) Úvod, volba prac. orgánů
2) Změna v zastupitelstvu
3) Příprava krajských voleb
4) Různé
5) Závěr

1) Zahájení pracovní orgány :
- Zapisovatelkou byla určena Radka Hronková.
- Ověřovatelem zvolen Pavel Kroupa. (4-0-1)
- Do kumulované funkce mandátové a návrhové komise byl zvolen Stanislav Vaník. (4-0-1)

2)Změna v zastupitelstvu
Zastupitelka Markéta Duchoslavová oznámila svoji rezignaci na funkci zastupitelky z vážných
rodinných důvodů – stěhování do Tábora. Vzhledem k tomu, že se odstěhuje z Nepomuku na
začátku září, svoji funkci složí na zářijovém zastupitelstvu. M. Duchoslavová uvedla, že by ráda dala
do Nepomuckých novin své vyjádření a poděkování voličům.
Prvním náhradníkem je dle výsledků komunálních voleb Karel Baroch, který prohlásil, že funkci
zastupitele přijme.
3) Příprava krajských voleb
Pavel Kroupa přednesl zprávu o průběhu příprav na krajské volby. Proběhla krátká diskuze.
V Nepomuckých novinách zveřejní Pavel Kroupa pozvánku na dětské odpoledne, které bude
probíhat na Zelenohorské poště. Je zde tradice pořádání akcí SZ a také zázemí vč. kavárny a toalet.

Součástí odpoledne bude i divadlo pro děti. Akce proběhne 29.9. odpoledne.

4) Různé
V bodě různé byl projednán návrh vyhlášky o nočním klidu. Proběhla velmi živá diskuze.
Na jejímž základě bylo přijato usnesení:
ZO Nepomuk považuje za nutné vyzvat místní spolky a pořadatele kulturních akcí, aby se vyjádřili
k návrhu nové vyhlášky o nočním klidu. Jejich požadavky by měly být zapracovány do znění
vyhlášky.
(5-0-0)

Schůze byla ukončena předsedsedající R.Hronkovou v 19.15 h

