Zápis z 5. Členské schůze (volební) spolku Přátelé Malvazinek, z.s.,
konané v pondělí 20. února 2017 v 18 h v restauraci Na Václavce
Program:
18.00 - 18.30
18.30 - 18.45
18.45 - 19.15
19.15 - 19.30
19.30 - 19.45
19.45 - 20.00
20.00 - 22.00

prezence
zjištění usnášeníschopnosti, volba zapisovatele,
ověřovatele
odstoupení 2 členů Výboru, volba nových členů Výboru
zpráva o hospodaření v roce 2016 (P. Burian)
zpráva kontrolní komise (J. Dočekalová)
různé
diskuse k zadání studie Na pláni, budou přizvání i místní

Prezence, zjištění usnášeníschopnosti, volba zapisovatele, ověřovatele:
Přítomno je osobně 19 členů spolku a 9 na základě plné moci, celkem 28 členů spolku.
Celkový počet členů spolku je 42, tudíž byla přítomna nadpoloviční většina členů spolku, tedy
členská schůze je dle Stanov usnášeníschopná.
Po 20 hodině dorazilo 26 hostů.
Viz prezenční listina uložená v sídle spolku.
Byli zvoleni zapisovatelka Běla Vidmarová a ověřovatel Tomáš Kruba.
Odstoupení 2 členů Výboru, volba nových členů Výboru:
Martin Lepšík přečetl rezignační dopis Ing. Arch. Jakuba Vrtišky, člena Výboru pro
architektonicko-stavební záležitosti.
Běla Vidmarová objasnila svou rezignaci na členství ve Výboru ve funkci „organizátor akcí“.
Martin Lepšík poděkoval oběma za dlouholetou obětavou práci.
Představila se kandidátka na členství ve Výboru ve funkci „organizátor akcí“ Mgr. Tamara
Mašatová.
Představil se kandidát na členství ve Výboru ve funkci „člen Výboru pro architektonickostavební záležitosti“ Antonín Šimon Stárka.
Viz kandidátní listiny uložené zápisu v sídle spolku.
Byla odhlasována počtem 28 hlasů veřejná volba aklamací po jménech.
Mgr. Tamara Mašatová byla zvolena 27 hlasy, 1 se zdržel.
Antonín Šimon Stárka byl zvolen 27 hlasy, 1 se zdržel.
Lukáš Budín prezentoval vývoj na radnici MČ Prahy 5 ve vztahu k participaci Na pláni.
Martin Lepšík poděkoval Lukáši Budínovi za veškeré nasazení, které projevil v kauze Na
pláni.
Zpráva o hospodaření v roce 2016 (P. Burian):
Petr Burian podal zprávu o hospodaření spolku v roce 2016. Příjmy spolku jsou cca 19.500
Kč, a to zejména dobrovolné příspěvky na akcích. Výdaje se skládají zejména z právních
poplatků a nákupu kancelářských potřeb a potřeb na akce. Hotovost spolku je v tento den

6.051 Kč, z toho cca 4.700 Kč na pokladně a cca 1.300 Kč na účtu. V roce 2016 byla
čerpána dotace od MČ Prahy 5 ve výši 26.000 Kč na pořádání akce Mezinárodní den dětí na
Malvazinkách, částka byla účelově na úhradu akce spotřebována ve výši 25.536 Kč a řádně
na základě Závěrečné zprávy o využití dotace vyúčtována.
Zpráva o hospodaření a podklady k hospodaření spolku jsou k nahlédnutí u hospodáře
spolku.
Zpráva byla vzata na vědomí bez námitek.
Zpráva kontrolní komise (J. Dočekalová) :
Jolana Dočekalová podala zprávu Kontrolní komise. Upozornila na možnost čerpání dotací
na aktivity spolku od MČ Prahy 5, termín pro podání žádostí o dotaci pro rok 2017 je do
28.2.2017. Lukáš Budín doplnil možnost od letošního roku čerpat dotaci na spontánní akce
spolků s názvem „Občanská společnost a spolková činnost 2017“. Běla Vidmarová předala
Tamaře Mašatové papírovou verzi žádostí o dotace z minulého roku a domluvila schůzku
k předání elektronické dokumentace. Martin Lepšík připomněl, že by bylo vhodné požádat i o
dotaci na naučné stezky. Marcela Stárková zmínila možnost čerpat od MČ Prahy 5 dotaci na
revitalizaci území. Lukáš Budín upozornil, že v tomto případě nebývá s úřadem jednoduchá
komunikace. (Pozn. Běla Vidmarová – pokud se jedná o dotační program „Místo pro život a
ekologické programy“, je nutné mít souhlas všech majitelů dotčeného pozemku.).
Zpráva Kontrolní komise je k dispozici u předsedkyně Kontrolní komise.
Zpráva byla vzata na vědomí bez námitek.
Úkol: Běla Vidmarová urgentně předá elektronické podklady k dotacím Tamaře
Mašatové a vytvoří dobrovolnou přílohu reference o akcích 2016 do žádosti o dotace
2017. Výbor podá žádosti o dotace do 28. 2. 2017.
Různé:
Petr Smažík se informoval na osud cca 40 nových přihlášek do spolku. Martin Lepšík vyjasnil
nedorozumění – podle nových Stanov budou členové přijímáni na základě přihlášky a
rozhodnutí výboru. Běla Vidmarová upozornila na to, že např. na Buďánkách a
v Prokopském údolí existuje v rámci lokality více spolků a nejsou s tím problémy. Doporučila
nespokojeným obyvatelům, aby si v případě, že nesouhlasí se Stanovami spolku Přátelé
Malvazinek, z.s. (Čl. 3, 4, 5), zařídili svůj spolek a můžou být i v rámci Malvazinek spolky dva.
Petr Smažík upozornil na Stanovy, které nejsou na webu spolku v aktuální verzi, čili nově
přihlášení žijí v domnění, že se podáním přihlášky stali automaticky členy spolku.
Běla Vidmarová vysvětlila, že v roce 2015 na 3. Volebním Shromáždění členů konaném dne
21. října 2015 v restauraci Na Farkáně byly jednohlasně změněny Stanovy spolku a dnes již
o přijímání nových členů hlasuje Výbor. Upozornila, že Stanovy ihned po zapsání na
Ministerstvu Vnitra rozeslala všem členům i příznivcům přes e-mailový rozesílač spolku.
Předala Petru Smažíkovi tištěnou verzi platných Stanov. Jolana Dočekalová doplnila, že
aktuální Stanovy jsou též k dohledání na webu justice. Běla Vidmarová se omluvila, že
nejsou dosud zavěšeny na webu spolku a opět doporučila Výboru, aby správce webu a
komunikace si zajistil přístup ke správě webu přes člena Karla Husu (nepřítomen), který
práva přiděluje. Opět informovala o tom, že web spravuje a hosting platí člen Petr Vidmar
(nepřítomen) a nikdo jiný práva ke správě webu nyní nemá.

Úkol:
Výbor se domluví, jak vylepšit současný stav.
Diskuse k zadání studie Na pláni, jsou přizvání i místní:
Ve 20 h dorazilo 26 hostů, viz prezenční listina uložená v sídle spolku.
Martin Lepšík Informoval podrobně s pomocí projektoru o průběhu a vývoji celé kauzy Na
pláni od roku 2012 do současnosti. Představil vítězný návrh a práci pracovní skupiny na
radnici MČ Prahy 5 k zadání územní studie Na pláni, jíž je s Martinem Švábem členem.
Martin Šváb doplnil informace o práci skupiny. Představili možnosti, co může spolek dělat,
aby proces záchrany parku Na pláni dopadl uspokojivě. Lukáš Budín opět připomněl ne
úplně dobrou situaci na radnici MČ Prahy 5. Upozornil, že developeři mají pořád zájem o
tento lukrativní pozemek a v případě ukončení participačního procesu by s největší
pravděpodobností došlo k zastavění v podobné formě, jako plánovala společnost Geosan
Sigma.
Martin Lepšík doporučil nespokojeným občanům možnost účasti veřejnosti na zasedáních
Výborů MČ Prahy 5 a jednáních Zastupitelstva MČ Prahy 5. Také připomněl možnost petic a
vystoupení občanů v rámci jednání Zastupitelstva MČ Prahy 5.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Petr Smažík prezentoval petici, na které sesbíral cca 200 podpisů od obyvatel ulic
K vodojemu, Na pláni a Štorkánova. Jedná se o nesouhlas s jakoukoliv zástavbou v lokalitě.
Petr Smažík přečetl zklamaný dopis herce Luďka Soboty a doplnil svůj postoj
Participace je nekorektní
Homola si dělá zásluhu
Jsme rukojmí Prahy 5
Kritika 1. kola participace, kde nikdo nebyl pro zástavbu architektů Break Point
Kritika prohlášení Petra Klápštěho a Kláry Kolovratové s podpisem o nezávislosti na
vyhlašovateli
Petr Klápště v návrhu Break Point se zástavbou, nad kterým byli všichni zděšeni, hledal jen
pozitiva
Výraz viladům je velmi sporný (viz Farkáň)
Zklamání z postupu Kláry Kolovratové, jde na ruku radnici
Lukáš Budín odpověděl, že ČKA nastavila tvrdé regule a dle nich soutěž proběhla. Objasnil,
že Klára Kolovratová je více vidět z důvodu role, která jí připadla dle regulí soutěže, tj.
posudky na různé návrhy byly zpracovány různými členy poroty.
Alexandr Dušek vyjádřil naprostý nesouhlas s průběhem soutěže a se zástavbou.
Martin Šváb zopakoval seriózně s použitím faktů celou situaci Na pláni ve smyslu
komunikace s radnicí a vývojem kauzy.
Hosté dávali najevo své zklamání z celého procesu.
Běla Vidmarová nabádá hosty, aby začali sledovat veřejné dění v rámci Prahy 5 a spolku.
Marcela Stárková navrhuje podat žádost o změnu územního plánu z důvodu rizika výstavby.
Území parku Na pláni je složeno ze stavebních parcel ve vlastnictví Magistrátu hl.m. Prahy
svěřených do péče MČ Prahy 5, doplňuje Lukáš Budín a upozorňuje opět na rizika spojená
se současným vedením radnice Prahy 5. V území vlastní jednu parcelu (p.č. 1592/3 o

výměře 382 m2) a většinu řadových garáží společnost „Bytové domy Na pláni s.r.o“ – dříve
Geosan Sigma, upřesňuje Martin Šváb.
Martin Lepšík ukončil schůzi cca v 21:40 hod.
Hosté se dožadují hlasování o usnesení
„Nesouhlasíme s jakoukoliv výstavbou Na pláni a s vítězným návrhem“.
Hlasování (po odchodu mnoha lidí):
33 pro
5 proti
4 se zdrželi

Zapsala dne 22. 2. 2017 Běla Vidmarová

Ověřil dne 22. 2. 2017 Tomáš Kruba

