Zápis ze schůze Výboru spolku Za zelené Malvazinky, z.s., konané ve čtvrtek 28. 6. 2018 ve 21 h
v restauraci U krbu, Praha 5 – úkoly tučně, kurzívou a podtrženě.
Přítomni: Běla Vidmarová, Petr Smažík, Petr Vidmar v zastoupení, hosté – Eva Beránková
Program:
1) Podnět k návrhu Metropolitního plánu podaný dne 26. 6. 2018 na MČ Prahu 5
2) Připomínka na Magistrát hl. m. Prahy k návrhu Metropolitního plánu s termínem 26. 7. 2018
3) Logo
4) GDPR
5) Roznos informací 11 členům spolku, kteří nemají e-mail
6) Informace od Evy Beránkové, jak dopadlo její jednání s MČ Prahou 5 stran údržby místa za
zábradlím schodiště spojujícím ulice K vodojemu a Na pláni
7) Petice
8) Akce
9) Ochrana roháče obecného, ještěrky obecné a netopýra
10) Profesionální řešení vybagrované haldy zeminy
11) Křižovatka Na Pláni, Pravoúhlá, U Smíchovského hřbitova, Štorkánova, K vodojemu
12) Razítko spolku
13) Kontrolní komise
14) Náhodná setkání – Petr Macho, Vojtěch Novotný

 Podnět k návrhu Metropolitního plánu podaný dne 26. 6. 2018 na MČ Prahu 5
Byly doplněny podpisy na originální dokument, který je uložen v sídle Spolku
 Připomínka na Magistrát hl. m. Prahy k návrhu Metropolitního plánu s termínem 26. 7. 2018
Spolek podá oficiální připomínku k návrhu Meropolitního plánu pořizovateli, tedy Magistrátu hl.m. Prahy,
v určeném termínu. Připomínka bude vycházet z podnětu podaného 26. 6. 2018 a bude doplněna o
informace, které zjistíme v průběhu času ode dneška do 26. 7. 2018.
 Logo
Eva Beránková je grafička a zpracuje logo Spolku.
 GDPR
Směrnice Spolku je velmi přísná, je třeba ji upravit (není nutno, aby všichni členové podepisovali přímo
směrnici, stačí podepsat příležitostně, např. na členské schůzi, seznámení se směrnicí). Běla Vidmarová
upraví. Běla Vidmarová nachystá formuláře pro členy Výboru a Kontrolní Komise.
 Roznos informací 11 členům spolku, kteří nemají e-mail
Běla Vidmarová předala Petru Smažíkovi a Evě Beránkové 10 ks informačních materiálů k roznosu členům
Spolku, kteří nemají e-mail, 1 ks si ponechala. Ostatním 30 členům Spolku distribuovala informace emailem. Je nutno dodat i Zápis ze schůze Výboru (všem), a Podnět k návrhu Metropolitnímu Plánu (pouze
elektronicky 30 členům. 11 členům, kteří nemají e-mail, byl přiložen k ostatním informacím určeným do
schránek).



Informace od Evy Beránkové, jak dopadlo její jednání s MČ Prahou 5 stran údržby místa za
zábradlím schodiště spojujícím ulice K vodojemu a Na pláni
Eva Beránková informovala, že po jejích 3 telefonátech na radnici si zřejmě spletli parcelu a vyrubali zeleň
za garážemi. Není jisté, kdo tuto údržbu provedl. Eva Beránková bude v pondělí 2. 7. 2018 telefonovat na
radnici a situaci ověří.
 Petice
Z členské schůze spolku existuje usnesení o vytvoření nové, již oficiální petice. Úkol nemá termín. Pořád je
ke zvážení, zda budeme operovat původní peticí, která je proti jakékoliv výstavbě, s podpisy cca 200 lidí
z ulic sousedících s hrozící výstavbou, která byla představena našim zástupcům na schůzi spolku Přátelé
Malvazinek v únoru 2017, a která byla ignorována, ale nesplňuje patřičné formality pro podání, nebo zda
budeme sbírat podpisy na petici k oficiálnímu podání. Petr Smažík a Eva Beránková, kteří podpisy vybírali,
už se na druhou podobnou akci necítí (časově, fyzicky i psychicky náročné).
 Akce
Běla Vidmarová připomněla 2 akce – Dušičky s lampionovým průvodem završené v restauraci U prince
Miroslava koncertem kapely Krch Off Band a 28. 9. 2018 – Den české státnosti s výrobou lampionů a dýní
na plácku. Zde by se eventuálně, pokud se rozhodneme, daly také vybírat podpisy na petici. Běla
Vidmarová obě akce zorganizuje a zpropaguje.
 Ochrana roháče obecného, ještěrky obecné a netopýra
Běla Vidmarová informuje, že na podnět Spolku k ochraně roháče, ještěrky a netopýra se ozval radní
Martin Slabý, který se chce stran této záležitosti se Spolkem sejít. Schůzka je v jednání, jakmile bude jasno,
budou všichni členové Výboru informováni a pozváni – Běla Vidmarová zajistí.
 Profesionální řešení vybagrované haldy zeminy
Spolek podal 16. 6. 2018 zastupitelům MČ Prahy 5 v otevřeném dopise dotaz, jaký je zde postup, zatím
nemáme odpověď. Dne 26. 6. 2018 Běla Vidmarová informovala radnici, že pokud řešení revitalizace toho,
co se dnes nazývá parkem, brzdí podnět na ochranu ohrožených a chráněných druhů, je to irevelantní –
ohrožené a chráněné druhy nežijí v místě parku, ale v bývalé školní zahradě a na hřbitově. Nic nebrání
revitalizaci a profesionálnímu řešení vybagrované haldy, což je nám slibováno už cca 5 let.
 Křižovatka Na Pláni, Pravoúhlá, U Smíchovského hřbitova, Štorkánova, K vodojemu
Spolek podal 16. 6. 2018 zastupitelům MČ Prahy 5 v otevřeném dopise dotaz, jaký je zde postup, zatím
nemáme odpověď.
 Razítko spolku
Běla Vidmarová zařídí za finance, které zbyly po vložení 5000 do pokladny Spolku manželi Vidmarovými
 Kontrolní komise
Je nutno zapsat zvolenou kontrolní komisi do Spolkového rejstříku, Eva Beránková vyřídí dceři, která bude
muset vyřídit ověřený podpis. Jakmile to bude, Běla Vidmarová podá na Spolkový rejstřík.
Zapsala: Běla Vidmarová

