
        
Základní organizace Strany zelených Plze ň 3 

Americká 29, 301 38 Plze ň 
 

______________________________________________________________________ 
  
  
  

Zápis ze sch ůze ZO Plzeň 3 Strany zelených  
konané dne 25.7.2014 v kanceláři SZ na Americké 29 v Plzni 

  
18:00 – předseda Petr Moravec zahájil schůzi 
  
  
Účastníci:  
 

    Jméno  Příjmení  Přítomnost  

1 ZO Plzeň 3 Petr Moravec ANO 

2 ZO Plzeň 3 Anna  Soukupová ANO 

3 ZO Plzeň 3 Petr Pelcl ANO 

4 ZO Plzeň 3 Jiří  Konečný ANO 

     

     

 
 
 
Dle pozvánky byl navržen následující program jednán í: 
  
1) Zahájení 
2) Schválení kandidátních listin pro komunální volby 
3) Komunální volby 2014 
4) Přijímání nových členů 
5) Různé 
 



  
1. Zahájení 

 
Schůze zahájena v 18.00, usnášeníschopnou se stala v 18:30. 
Schůzi vede předseda ZO Petr Moravec. 
 
Zapisovatelem určen: Petr Pelcl 
Ověřovatelkou zápisu  zvolena: Anna Soukupová  

Schváleno (4 – 0 – 0) 
Schvaluje slou čení mandátové a návrhová komise.  

Schváleno (4 – 0 – 0) 
Volí Ji řího Kone čného jako slou čenou mandátovou a návrhovou komisi.  

Schváleno (4 – 0 – 0) 
 
 
2. Schválení kandidátních listin  
 
Petr Moravec navrhuje kandidátní listinu do Zastupitelstva města Plzně jako koaliční, a 
to Společně za Plzeň – koalice Plzeňské aliance, České pirátské strany, politického 
hnutí Změna, hnutí Starostové a nezávislí a Strany zelených a to s pořadím kandidátů 
dle přílohy 1.   
 
Návrh usnesení UZO/2014/7/25/1: ZO schvaluje kandidátní listinu do 
Zastupitelstva m ěsta Plzn ě, kterou podá Spole čně za Plzeň – koalici Plze ňské 
aliance, České pirátské strany, politického hnutí Zm ěna, hnutí Starostové a 
nezávislí a Strany zelených a to s po řadím kandidát ů dle p řílohy 1, která je 
nedílnou sou částí tohoto usnesení.  

Schváleno 4 – 0 – 0 
 
Petr Moravec navrhuje kandidátní listinu do Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 
jako koaliční, kterou podá Společně za Plzeň – koalice Plzeňské aliance, České 
pirátské strany, politického hnutí Změna, hnutí Starostové a nezávislí a Strany zelených 
a to s pořadím kandidátů dle přílohy 1.   
 
Návrh usnesení UZO/2014/7/25/2: ZO schvaluje kandidátní listinu do 
Zastupitelstva m ěstského obvodu Plze ň 1, kterou podá Spole čně za Plzeň – 
koalice Plze ňské aliance, České pirátské strany, politického hnutí Zm ěna, hnutí 
Starostové a nezávislí a Strany zelených a to s po řadím kandidát ů dle p řílohy 2, 
která je nedílnou sou částí tohoto usnesení.  

Schváleno 4 – 0 – 0 



 
Petr Moravec navrhuje kandidátní listinu do Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 
jako koaliční, kterou podá Společně za Plzeň – koalice Plzeňské aliance, České 
pirátské strany, politického hnutí Změna, hnutí Starostové a nezávislí a Strany zelených 
a to s pořadím kandidátů dle přílohy 1.   
 
Návrh usnesení UZO/2014/7/25/3: ZO schvaluje kandidátní listinu do 
Zastupitelstva m ěstského obvodu Plze ň 2, kterou podá Spole čně za Plzeň – 
koalice Plze ňské aliance, České pirátské strany, politického hnutí Zm ěna, hnutí 
Starostové a nezávislí a Strany zelených a to s po řadím kandidát ů dle p řílohy 3, 
která je nedílnou sou částí tohoto usnesení.  

Schváleno 4 – 0 – 0 
 

Petr Moravec navrhuje kandidátní listinu do Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 
jako koaliční, kterou podá Společně za Plzeň – koalice Plzeňské aliance, České 
pirátské strany, politického hnutí Změna, hnutí Starostové a nezávislí a Strany zelených 
a to s pořadím kandidátů dle přílohy 1.   
 
Návrh usnesení UZO/2014/7/25/4: ZO schvaluje kandidátní listinu do 
Zastupitelstva m ěstského obvodu Plze ň 3, kterou podá Spole čně za Plzeň – 
koalice Plze ňské aliance, České pirátské strany, politického hnutí Zm ěna, hnutí 
Starostové a nezávislí a Strany zelených a to s po řadím kandidát ů dle p řílohy 4, 
která je nedílnou sou částí tohoto usnesení.  

Schváleno 4 – 0 – 0 
 

Petr Moravec navrhuje kandidátní listinu do Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 4 
jako koaliční, kterou podá Společně za Plzeň – koalice Plzeňské aliance, České 
pirátské strany, politického hnutí Změna, hnutí Starostové a nezávislí a Strany zelených 
a to s pořadím kandidátů dle přílohy 1.   
 
Návrh usnesení UZO/2014/7/25/5: ZO schvaluje kandid átní listinu do 
Zastupitelstva m ěstského obvodu Plze ň 4, kterou podá Spole čně za Plzeň – 
koalice Plze ňské aliance, České pirátské strany, politického hnutí Zm ěna, hnutí 
Starostové a nezávislí a Strany zelených a to s po řadím kandidát ů dle p řílohy 5, 
která je nedílnou sou částí tohoto usnesení.  

Schváleno 4 – 0 – 0 
 
Petr Moravec navrhuje kandidátní listinu do Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 8 
jako koaliční, kterou podá Společně za Plzeň – koalice Plzeňské aliance, České 



pirátské strany, politického hnutí Změna, hnutí Starostové a nezávislí a Strany zelených 
a to s pořadím kandidátů dle přílohy 1.   
 
Návrh usnesení UZO/2014/7/25/5: ZO schvaluje kandid átní listinu do 
Zastupitelstva m ěstského obvodu Plze ň 8, kterou podá Spole čně za Plzeň – 
koalice Plze ňské aliance, České pirátské strany, politického hnutí Zm ěna, hnutí 
Starostové a nezávislí a Strany zelených a to s po řadím kandidát ů dle p řílohy 6, 
která je nedílnou sou částí tohoto usnesení.  

Schváleno 4 – 0 – 0 
 
  
 
3. Komunální volby 2014  
Diskuze o stavu přípravy kampaně Společně za Plzeň a financích a míře zapojení členů 
Strany zelených ve volebním štábu.   
 
 
 
4. Přijímání nových členů  
Noví členové se nedostavili. 
  
 
  
Zapsal: Petr Pelcl   ……………………………………..  
 
Předseda ZO: Petr Moravec  ……………………………………..  
 
Ověřila: Anna Soukupová  ……………………………………..  
 


