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ZO SZ Nepomuk  

nepomuk@zeleni.cz      nepomuk.zeleni.cz 

 

 

 

Zápis z členské schůze ZO SZ Nepomuk 

konané dne 29.3.2016 na Zelenohorské poště č.p.76 v Nepomuku od 20:00 do 22:00 

Členové: 

    jméno Příjmení Přítomnost 

1 ZO Nepomuk / KRK Karel Baroch NE 

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 NE 

8 ZO Nepomuk Zdenka Málková NE 

9 ZO Nepomuk – předseda Stanislav Vaník ANO 

 

přítomni 3 členové ZO Nepomuk, schůze usnášeníschopná od 20:30. 

 

Hosté 

 radní města Nepomuku Zdeněk Bouše ANO 

 zastupitelka města Nepomuku Markéta Duchoslavová ANO 

  Radka Hronková ANO 
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1) Zahájení, volba pracovních orgánů 

 

Ve 20:30 předseda ZO S.Vaník zahájil jednání členské schůze ZO Nepomuk. 

Zapisovatelem určen: P. Kroupa 

Ověřovatelem zápisu zvolen: S. Vaník     (2-0-1) 

Kumulovaná funkce mandátové, návrhové a volební komise - byla zvolena: J. Barochová 

(2-0-1) 

Program jednání  - dle pozvánky: 

 .   vod  
 .  Kontrola usnesení  
3.) Informace z RKO  
4.  Témata z programu městského zastupitelstva 31.3.2016  
5.  Rozpočet ZO SZ Nepomuk na rok 2016  
6.  Volba delegátů na Krajskou konferenci  
7.  Krajské volby  
8.) Platba členských příspěvků  
9.) Příjímání nových členů  
  .  Různé 
 
Návrh programu byl akceptován, nejsou možné změny (přítomna méně než polovina členů ZO).  
 

        

2) Kontrola usnesení 

 

ZO Nepomuk nemá v současné době žádné nesplněné usnesení. 

  

3) Informace z RKO 

P. Kroupa podal stručnou informaci z rady KO SZ PK. 

 

4) Témata z programu městského zastupitelstva 31.3.2016 

Byl postupně probrán program nadcházejícího městského zastupitelstva, přičemž diskuze byla 

vedena zejména u dále uvedených bodů: 
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a. 6) Zprávy z jednání městské rady – přítomní radní stručně informovali o aktuálních 

kauzách. Nejdelší diskuze byla u kauzy Požár ve Fénixu – kontroverzní záležitost. 

Přítomní se ovšem shodli, že Fénix je třeba zachovat, je velkým přínosem pro město.  

b. 7) Zprávy z jednání výborů – soutěž na nový web města (Redakční rada/P. Kroupa  

c. 8) 5. Změna územního plánu – P. Kroupa uvedl důvody pořizování změny (zrušení 

změny č. 4 krajským úřadem  M. Duchoslavová navrhuje na základě toho aktivně oslovit 

občany z Vinice, jestli se záměrem na rozšíření Kuvagu opravdu souhlasí. Z. Bouše – 

během projednání se budou moci všichni vyjádřit. P. Kroupa – budeme informovat 

v Nepomuckých novinách. 

d. 26) Dotační programy – krátká informace o výsledcích jednání výběrových komisí a 

projednání v radě města 

e. Žádost o dotaci na strategický plán + územní plán, územní studie … 

 

 5) Rozpočet ZO Nepomuk na rok 2016 

Pokladní J. Barochová představila návrh rozpočtu na tento rok. Nepředpokládají se žádné výdaje. 

ROZPOČET ZO SZ NEPOMUK NA ROK 2016 

  

zůstatek z r. 2015 (1.1.2016)   8 564 Kč 

  

Příjmy 

podíl z členských příspěvků  2 750 Kč 

    

příjmy celkem 2 750 Kč 

  

Výdaje 

    

    

provozní náklady 500 Kč 

výdaje celkem 500 Kč 

  

konečný zůstatek (31.12.2016)   10 814 Kč 

  

saldo hospodaření   2 250 Kč 

 

Rozpočet byl bez pozměňujících návrhů přijat.  (3-0-0) 

 

6) Volba delegátů na KK – 30.3.2016 

ZO Nepomuk má dle klíče  :  nárok na 4 volené delegáty. 

Proběhla krátká rozprava, v rámci níž byli nominováni následující delegáti, kteří vyjádřili souhlas 

s nominací (nepřítomní písemně  a o kterých bylo na závěr hlasováno: 
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Volení delegáti KK: 

Karel Baroch - zvolen (3-0-0) 

Stanislav Vaník - zvolen (2-0-1) 

Pavel Kroupa - zvolen (2-0-1) 

Náhradník: 

Jakub Kurc  - zvolen (3-0-0) 

 

7) Krajské volby 

P. Kroupa krátce informoval o průběhu koaličních jednání mezi KDU-ČSL, SZ a hnutím Nestraníci, 

které vytvoří společnou koaliční kandidátku do krajských voleb    6 pod názvem Koalice pro 

Plzeňský kraj.  Proběhla krátká diskuze. 

 

8) Platba členských příspěvků 

J. Barochová požádala přítomné (a prostřednictvím tohoto zápisu i nepřítomné  členy ZO, aby 

zaplatili členský příspěvek ve standardní výši 4   Kč / rok převodem na transparentní účet SZ: 

2800146728/2010, Fio banka.  

 

9) Přijímání nových členů 

Proběhla krátká rozprava o stavu členské základny SZ v Nepomuku, Plzeňském kraji i celé republice. 

Radka Hronková projevila zájem o vstup do SZ. Vyplnila členskou přihlášku a odpovídala přítomným 

členům SZ na dotazy. 

Pak proběhlo hlasování (bez přítomnosti hostů . 

Radka Hronková byla přijata za členku ZO Strany zelených Nepomuk. (2-0-1)  

Členský příspěvek uhradí R. Hronková převodem. 

 

10) Různé 

Proběhla diskuze o krátkém videu „Jak topí někteří naši spoluobčané“, které bylo zveřejněno na 

podnět starosty města na stránkách nepomuk.cz.  P. Kroupa se pozastavil nad touto formou „výchovy 

občanů“ a vyjádřil pochybnost, zda zachycený bílý dým opravdu znamená spalování nějakých 

nevhodných paliv nebo jen roztápění kamen po příchodu z práce. Upozornil, že v Třebčické ulici není 

zaveden plyn – a obyvatelům nezbývá než topit tuhými palivy nebo elektřinou. M. Duchoslavová 
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oponovala, že někteří občané opravdu spalují plasty a další škodlivé látky. S tím byl vysloven obecný 

souhlas, ale s videem nikoliv. Z. Bouše – také nesouhlasí se zvolenou formou. Navrhuje kontroly a 

rozbory komínů, nikoliv natáčení skrytou kamerou. Topení uhlím či mokrým dřevem znečišťuje 

ovzduší, ale je třeba zejména prevence a pomoc (dotace . Represe by měla dopadnout pouze na 

skutečné znečišťovatele (pálení plastů atp. . 

M. Duchoslavová upozornila, že v předchozích dnech byly pokáceny některé ze stoletých stromů 

v areálu kostela sv. Jakuba v Nepomuku. P. Kroupa – o povolení kácení nebyl informován, zjistí 

podrobnosti. 

Pokračovala volná diskuze zaměřená zejména na fungování kulturní komise a některá další komunální 

témata. 

Příští schůzka ZO SZ Nepomuk bude 19.4.2016, místo a čas budou upřesněny v pozvánce. 

 

Předseda ZO  S. Vaník ukončil jednání  ve 22:00. 

 

 

 

 

.......................................... 

Pavel Kroupa, zapisovatel 

 

......................................... 

Stanislav Vaník, ověřovatel zápisu 


