Zápis z Ustavující schůze spolku Za zelené Malvazinky, z.s., konané dne 17.
února 2018 v 18:00 hodin v restauraci U krbu, Na pláni 2164/50, Praha 5

1) Uvítání
Petr Smažík a Běla Vidmarová přivítali přítomné, poděkovali za účast.
2) Diskuze na témata co bylo, v jaké jsme situaci a jak bychom ji mohli zkusit řešit
Každý z přítomných vyjádřil své názory na situaci na Malvazinkách, shoda panovala v tom, že budeme
účastníky stavebních řízení a jednání o stavbách, které zde vyjednal proti naší vůli spolek Přátelé
Malvazinek, z.s. a že je nutno pokusit se zvrátit vítězný návrh atelieru Break Point, tedy že je záhodno
založit nový spolek. Hlasování pro založení spolku - 8:0.
3) Informace o legislativních a administrativních krocích nutných k založení nového spolku
Běla Vidmarová dala přečíst zúčastněným informace ze stránky „Frank Bold“ a informovala, jakou
administrativu založení spolku obnáší.
4) Návrh Stanov spolku a diskuze nad ním
Běla Vidmarová předložila návrh Stanov Spolku ke korekturám. Proběhly korektury a byly
zapracovány do návrhu Stanov.
5) Schválení Stanov
Zkorigované Stanovy spolku Za zelené Malvazinky, z.s., byly schváleny poměrem 8:0
Byl zvolen tříčlenný výbor ve složení Petr Smažík, Petr Vidmar, Běla Vidmarová, hlasování 8:0
6) Informace o založeném webu a facebooku spolku
Běla Vidmarová informovala, že Petr Vidmar zaplatil webovou doménu „zelenemalvazinky.cz“ a dva
roky provozu na webnode s možností 20 e-mailových adres, kde je vše nachystáno ke zveřejnění
prvních oficiálních příspěvků, taktéž je již zařízena FB stránka „Za zelené Malvazinky“.
Je třeba zkompletovat e-mailový rozesílač Spolku.
7) Diskuze nad provozem spolku, zveřejňování, vystupování na úřadech
Spolek jednomyslně odhlasoval, že bude postupovat dle Stanov.
8) Rozdělení úkolů
Podání Spolku k zápisu do Spolkového rejstříku – Běla Vidmarová
Provoz webu, facebooku, tisková zpráva do ČTK a Deníku
Svolání následující schůze cca 3 týdny od registrace v Spolkovém rejstříku – nachystat prezenční
listiny, kandidátní listiny, předem zveřejnit možnost kandidovat do Výboru a Kontrolní Komise
Informování obyvatel lokality v souvislosti se svoláním první členské schůze – letáky, letáčky do
schránek, maillist, web, facebook
Vyjasnění vztahů členů nového spolku ke členství ve spolku Přátelé Malvazinek, z.s. (převládá názor,
že bychom měli vystoupit)
Definice programových bodů, cílů a priorit nového spolku

Přihlásit spolek k informacím z radnice MČ Prahy 5 (buď poštou, nebo datovou schránkou)
Zvážit členství v ZaPět kvůli informacím
9) Diskuze
Diskutována byla výše uvedená témata se závěrem, že vzhledem k pokročilé hodině je možno tato
rozhodnutí provést na následující schůzi, ale že dobrovolné práci se meze nekladou.

Zapsala
Běla Vidmarová

Ověřil
Petr Smažík

