
ZO SZ Nepomuk 
nepomuk@zeleni.cz      nepomuk.zeleni.cz

Zápis z jednání ZO SZ Nepomuk
konané dne 18.10.2015 na Zelenohorské poště č.p.76

v Nepomuku    od 17:30 do 19:15

Účastníci:
  jméno příjmení přítomnost

1 ZO Nepomuk / KRK Karel Baroch ANO

2 ZO Nepomuk - pokladní Jana Barochová ANO

3 ZO Nepomuk Věra Burdová NE

4 ZO Nepomuk Martin Diviš NE

5 ZO Nepomuk / RKO Jiří Koreš NE

6 ZO Nepomuk / RKO, RR / místostarosta města Pavel Kroupa ANO

7 ZO Nepomuk / KRK Jakub Kurc ANO

8 ZO Nepomuk Zdenka Málková NE

9 ZO Nepomuk - předseda Stanislav Vaník ANO

přítomno 5 členů ZO Nepomuk

hosté

1) Zahájení, volba pracovních orgánů

V 17:30 předseda ZO S. Vaník zahájil jednání členské schůze ZO.

Zapisovatelem určen: P. Kroupa
Ověřovatelem zápisu zvolen: S. Vaník 3-1-1
Kumulovaná funkce mandátové, návrhové a volební komise - byl zvolen: J. Kurc

4-0-1

Předseda S. Vaník navrhl následující program jednání (dle pozvánky):
1. Zahájení, volba pracovních orgánů.
2. Kontrola plnění usnesení.
3. Zprávy z RKO, KRK.
4. Volba delegátů na krajskou konferenci.
5. Volba delegátů na sjezd.
6. Plnění volebního programu a informace z radnice.
7. Různé.
8. Závěr. 

Návrh programu byl přijat: 5-0-0
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2) Kontrola plnění usnesení
P. Kroupa: Na webu ZO není zápis ze posledních dvou schůzí, kdo za to nese zodpovědnost?
Starší usnesení jsou splněna.

3) Zprávy z RKO, KRK
J. Kurc podal zprávu z KRK – problém se ZO Chrást se konečně (samovolně) vyřešil. Dále 
KRK upozornila na nutnost dodržování termínů daných stanovami (četnost schůzí ZO, RKO, 
zveřejňování zápisů).
P. Kroupa informoval přítomné o aktuální činnosti RKO, zejména pak o přípravě krajských 
voleb a proběhlých jednáních o možné koalici s KDU-ČSL (a dalšími partnery).
Následovala stručná diskuze k tématu.

4) Volba delegátů na KK
ZO Nepomuk má dle klíče 2:1 nárok na 4 volené delegáty (P. Kroupa a J. Koreš jsou virilní).
Proběhla krátká rozprava, v rámci níž byli nominováni následující delegáti, kteří vyjádřili 

souhlas s nominací, a o kterých bylo na závěr hlasováno:

Volení delegáti KK:

Jakub Kurc  - zvolen (4-0-1)
Karel Baroch - zvolen (4-0-1)
Pavel Kroupa - zvolen (4-0-1)

Náhradník:

Stanislav Vaník  - zvolen (4-0-1)

5) Volba delegátů na sjezd
Dle klíče 1:6 má ZO Nepomuk nárok na 2 volené delegáty. 
Během rozpravy k tématu bylo zjištěno, že se bohužel nenašel mezi přítomnými nikdo, kdo by 

v daném termínu mohl a chtěl jet na sjezd. Např. P. Kroupa a J. Barochová mají 
místní reprezentativní povinnosti (první obnovený ples města), S. Vaník má 
koncert, K.Baroch je v práci …

Návrh usnesení:
ZO SZ Nepomuk se rozhodla nezvolit delegáty na sjezd SZ konaný ve dnech 28.-

29.11.2015 v České Třebové.
přijato (4-0-1)

6) Plnění volebního programu a informace z radnice.
P. Kroupa přečetl body volebního programu „Zelená pro Nepomuk“ a ke každému podal 

stručný komentář. Po roce od voleb je zhruba třetina volebních slibů splněna, 
zhruba polovina se realizuje či bude v nejbližší době realizovat a zbývající část 
návrhů byla předložena a následně zamítnuta většinou rady/zastupitelstva (např. 
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pravidelný harmonogram zasedání) či partnery v jednání (obec Klášter-změna 
katastru).

Dále P. Kroupa informoval o některých aktuálních kauzách.
Proběhla diskuze k tématu. 

7) Různé
Proběhla volná diskuse o dalších otázkách týkajících se města Nepomuk.

Předseda ZO S. Vaník ukončil jednání RKO v 19:15.

..........................................
Pavel Kroupa, zapisovatel

..........................................
Stanislav Vaník, ověřovatel zápisu
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