Zápis z první Členské schůze spolku Za zelené Malvazinky, konané dne 16. 5. 2018 v 18:00 h
v restauraci U prince Miroslava, K vodojemu 4, Praha 5:
18:00 – 18:20 Prezence, přijímání zájemců o členství, zjištění usnášeníschopnosti
V 18:20
37 členů spolku celkem
14 přítomno osobně
3 hosté
Členská schůze je neusnášeníschopna
Byly oznámeny omluvenky ze schůze, důvody jsou zejména cesty mimo Prahu
V 19:00

40 členů spolku
18 přítomno osobně
3 plné moci
3 hosté
Členská schůze je v počtu 21 členů Spolku usnášeníschopna
Prezenční listiny a plné moci jsou k nahlédnutí v sídle Spolku
18:20 – 18:25 Přivítání a instrukce ke schůzi – podnět ke zvážení členství a kandidatury do Výboru či
Kontrolní komise (Běla Vidmarová)
18:25 – 18:30 Volba či pověření zapisovatele a ověřovatele zápisu (návrhy – Alena Haveldová, Daniela
Smažíková)
Výborem byly pověřeny zapisovatelka Daniela Smažíková a ověřovatelka Zápisu Alena Haveldová. Výbor
rozhodnul o zařazení bodu „Platforma ZaPět“ – RNDr. Drahoš Bárta na začátek schůze a po 19. hodině před
bod „Nápady do budoucna“ bod „Možnosti směrem k radnici“ – pan Ondřej Velek.
18:30 „Platforma ZaPět“ – RNDr. Drahoš Bárta
- Běla Vidmarová informovala, že Spolek podal přihlášku do místní platformy ZaPět, která sdružuje cca
20 spolků z Prahy 5 a že spolek Za zelené Malvazinky, z.s. do této platformy nebyl přijat.
- RNDr. Drahoš Bárta se představil – člen Strany Zelených, člen farkáňského spolku EHSONF,
dlouhodobě aktivní občan Prahy 5. Prezentoval ZaPět – zejména zastřešující komunikační platforma,
která neřeší konkrétní problémy jednotlivých spolků, on sám nám fandí, neboť naši kauzu sleduje
dlouhodobě a byl i na participačních setkáních v roce 2016. Prosazuje naše přijetí do ZaPět a
upozorňuje, že není možno, abychom si skrz ZaPět řešili interní spory mezi dvěma spolky v případě
našeho přijetí.
- Běla Vidmarová děkuje za účast a vysvětluje, že do ZaPět spolek Za zelené Malvazinky nechce vstoupit
z důvodu řešení sporů, ale kvůli komunikaci se spoluobčany na Praze 5.
18:45 Představení Výboru
Výbor se představil v pořadí Petr Smažík, Petr Vidmar, Běla Vidmarová. Bylo vysloveno zklamání
z dosavadního postupu v kauze Na pláni, kterého byli všichni 3 členové Výboru účastni od roku 2006. Všemi 3
byla vyjádřena hluboká ztráta důvěry v náš původní spolek Přátelé Malvazinek. Všichni 3 členové Výboru
vyjádřili potřebu situaci narovnat.
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18:50 Důvod vzniku spolku (Petr Smažík)
Petr Smažík prezentoval vývoj kauzy Na pláni od roku 2013 a vyjádřil nesouhlas s postupem participace –
podvod na místní občany, jejich obcházení. Vyjádřil znovu ztrátu důvěry v náš původní spolek Přátelé
Malvazinek, který jsme zakládali v roce 2013 proti výstavbě na Malvazinkách. Uvedl tato riziková fakta: za
participaci již bylo utraceno několik set tisíc Kč, problematické obsazení Stavebního úřadu MČ Prahy 5,
konkrétní závady ve Studii Na pláni (domy jsou nevhodné k bydlení), zřejmá neochota radnice napravit chyby
promlčených trestných činů z dob Milana Jančíka a Miroslava Škalouda, pozemek dosud není udržován
(realizace parku a ani slibovaná likvidace haldy vybagrované zeminy dosud neprobíhá), problematické
členství předsedkyně spolku Přátelé Malvazinek ve Výboru životního prostředí MČ Prahy 5.
19:00 Kroky, které byly učiněny ke vzniku spolku
Běla Vidmarová informovala o administrativních krocích, které vedly ke vzniku spolku Za zelené Malvazinky,
z.s.: ustavující schůze – schválení Stanov (17. 2. 2018), zápis do spolkového rejstříku (14. 3. 2018), oslovení
obyvatel lokality a zápis 37 zájemců o členství do spolku, založení a provoz webu a facebooku, zřízení datové
schránky
19:05 Akce
Petr Vidmar podal informaci o akcích, které Spolek dosud uskutečnil – Ukliďme Česko (7. 4. 2018),
Participativní rozpočet MČ Prahy 5 (12. 4. 2018), představení spolku na Zastupitelstvu MČ Prahy 5 (17. 4.
2018), pozvání na Lampionový průvod na Dušičky završený koncertem kapely Krch off Band v restauraci U
prince Miroslava (2. 11. 2018 v 17:40 h). Dále představil plán pokračovat v akcích, které budou zviditelňovat
kazu výstavby Na Pláni, aktivně komunikovat s radnicí a také prohlubovat spolkový život obyvatel lokality.
19:10 „Možnosti směrem k radnici“ – pan Ondřej Velek
Ondřej Velek se představil – dlouholetý člen Strany Zelených, opoziční zastupitel na radnici MČ Prahy 5,
dlouhodobě kauzu sleduje. Sdělil, že je volební rok, tedy máme v podstatě dobrou příležitost. Domnívá se, že
mnoho věcí na naší radnici se v posledním volebním období zlepšilo. Myslí si, že soutěž Na pláni byla špatně
zadaná a že participační akce mají být veřejné od začátku do konce. Doporučil komunikační platformu ZaPět,
kde probíhají diskuze s lokalitami, které organizuje zastupitelka za Stranu Zelených Martina Pokorná –
například Metropolitní plán 30. 5. 2018 v sále Zastupitelstva MČ Prahy 5. Nabídnul pomoc s formulací
otevřeného dopisu pro zastupitele MČ Prahy 5 a petice, také přislíbil svou interpelaci na jednání
Zastupitelstva v červnu 2018. Doporučil docházet na Výbory územního rozvoje, životního prostředí, sportovní
komisi a tak dál. Navštěvovat jednání Zastupitelstva a vystupovat v občanských blocích v 15:00 h.
19:20 Nápady do budoucna
Běla Vidmarová poděkovala Ondřeji Velkovi za nabídku pomoci s formulací otevřeného dopisu a interpelace
a informovala, že Výbor má v plánu vydat tiskovou zprávu, která by se dala vhodně s otevřeným dopisem
spojit. Informovala o tom, že očekává písemnou odpověď pana Starosty Richtera na občanský výstup na
Zastupitelstvu 17. 4. 2018 a že původní plán Výboru byl vydat tiskovou zprávu až po této odpovědi, jako
reakci na ni. Vyjádřila pochyby, zda odpověď dorazí a zda by nebylo lepší vydat tiskovou zprávu a otevřený
dopis nezávisle na tom, zda a jak nám pan starosta odpoví. Dala to k diskuzi.
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Oznámila, že Výbor má v plánu podat podnět na prošetření výsledků participace adresovaný MČP5,
Magistrátu Hl.m. Prahy, IPR, Arnice, ČKA, ombudsmanovi, senátorovi… Vyjádřila naprosté nepochopení
situace – jak je možné, že s výsledkem takzvaného unikátního participačního procesu, který měl být
modelovým vzorem pro celou Evropu, nikdo z místa nesouhlasí? Další v diskuzi.
Informovala o možnosti žaloby pro porušení Stanov Spolku Přátelé Malvazinek, jedná se o názory některých
členů, sama by se tomu radši vyhnula. Pokud to bude nutné pro prověření procesu, bude nutné to udělat.
Možno diskutovat.
K diskuzi též předložila možnost další petice.
Do 19:30 Pauza, administrativa
19:30 Dotazy, diskuze
- Otázka: kdy byla schválena Studie Na pláni a kde je možno Studii vidět
- Odpověď: rada MČ P5 schválila jednomyslně Studii v prosinci 2017, doporučení webu MČ Prahy 5 a
webu www.zelenemalvazinky.cz .
- Připomínka: vyjádření několika členů - naprostý nesouhlas s jakoukoliv výstavbou
- Otázka: kde se vezmou peníze na to, aby tu byla všude zeleň a zda jedna vilka by třeba nebyla vhodná,
protože by si to majitel udržoval.
- Připomínka: někteří členové se ostře vymezili proti tomuto názoru.
- Odpověď: MČ Praha 5 dostala od Magistrátu na revitalizaci zeleně 120 milionů Kč a na účtě
Magistrátu je několik desítek miliard, rovněž MČ Praha 5 má několik miliard Kč na účtě, tedy není
nikde finanční problém s ochranou a údržbou zeleně na Praze 5.
- Upozornění: 2 členky upozornily na možnosti čerpat granty a dotace na revitalizace, zahrady,
komunitní aktivity.
- Návrh: zda bychom nemohli změnit rétoriku – neříkat „nic tu nechceme“, ale říkat „chceme tu to a
to“. Pokud tu nebude nic, bude vždy pozemek cílem developerů. Tedy říkat „chceme tu udržovanou
zeleň, park, zahradu“.
- Odpověď členů Výboru: naprostý souhlas, naši rétoriku bychom mohli opírat o 3 návrhy, které jsme
podali do akce „Participační rozpočet MČ Prahy 5“, které nám byly zamítnuty z důvodu, že naše okolí
je blokováno Studií společnosti Break Point.
- Diskutovala se možnost další, již oficiální petice. Členové nabídli pomoc se zajišťováním podpisů.
- Diskutovaly se možnosti, co udělat k záchraně zeleně na Malvazinkách.
- Apel: nutno sledovat web MČ Prahy 5 a hlídat, zda se radnice nesnaží pozemky směňovat, prodávat či
zda se zde nechystá nějaké územní či stavební řízení.
- Závěr: většina podpořila pozici otevřít znovu jednání s radnicí o nalezení jiné varianty, dále jednáni o
výkupu posledního pozemku a garáží vlastníka Geosan Sigma (nyní Bytové domy Na pláni, s.r.o.).
Schůze navrhla vyvolat jednání otevřeným dopisem spolku Za zelené Malvazinky zastupitelům MČ
Prahy 5 i tiskovou zprávou a vystoupením na jednání Zastupitelstva MČ Prahy 5 dne 19. 7. 2018.
Úkoly
- Výbor navrhne otevřený dopis, tiskovou zprávu, argumenty pro interpelaci a text k prověření výsledků
participace
- Výbor se dohodne s panem Velkem na dalším postupu stran jednání s úřadem
- Výbor naformuluje petici
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-

Všichni členové budou sledovat web MČ Prahy 5 a hlídat směny / prodeje pozemků a stavební /
územní řízení v naší lokalitě

19:55 Zjištění usnášeníschopnosti
Běla Vidmarová konstatuje, že Členská schůze je usnášeníschopná.
19:55 představení kandidátky do Kontrolní komise a její volba
Představila se Barbora Beránková a byla jednomyslně zvolena
19:57 Volba členů Výboru
Byl jednomyslně po jménech zvolen Výbor ve složení Petr Smažík, Petr Vidmar a Běla Vidmarová
20:00 Rozloučení, volná diskuze, administrativa, volná zábava
Eva Beránková a Petr Smažík děkují Běle Vidmarové za administrativní práci, kterou Spolku věnuje a děkují za
pomoc se založením spolku Za zelené Malvazinky, z.s.
Běla Vidmarová poděkovala všem za zájem o své okolí a ukončila schůzi.

Zapsala: Daniela Smažíková

Ověřila: Alena Haveldová
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V Praze 5 dne 20. 5. 2018

