Zápis z řádné volební 3. Členské schůze spolku Za zelené Malvazinky, z.s. konané dne 25. 4. 2019 v 18 h
v restauraci Na Václavce
1) Prezence, konstatování ne/usnášeníschopnosti, pověření zapisovatele a ověřovatele
Účast 13 členů spolku (včetně plných mocí), prezenční listina a plné moci jsou k nahlédnutí v sídle
Spolku
Schopnost usnášení – NE
Zapisovatel: Běla Vidmarová, ověřovatelé zápisu: Petr Vidmar, Kateřina Zonková
2) Přivítání a informace o schůzi
Běla Vidmarová přivítala všechny na schůzi, během měsíce – do 25. 5. 2019, kdy končí funkční
období Petru Smažíkovi, je třeba zvolit nového člena Výboru. Jelikož není tato schůze schopna
usnášení, nemůžeme dnes volit. Bude třeba svolat schůzi náhradní a pokusit se dovolit výbor. Tato
schůze bude mít pouze informační charakter.
3)
4)
5)
6)

18:30 Postup v kauze Na pláni
Postup v kauze Vila Na Loužku
Postup v kauze HTL Developement
19:00 Dopravní situace v ulicích U Smíchovského hřbitova, K vodojemu, Na pláni, Pravoúhlá, Na
Loužku, Nad Laurovou (ovlivnění plánovanými stavbami Na pláni, Na Loužku, HTL Developement) –
možnost podnětu na Komisi dopravní MČ Prahy 5 + diskuze - sběr podnětů (usnesení spolku)
7) 19:30 Ovocná zahrada Štorkánova – informace, diskuze o jejím smyslu. Možno revokovat usnesení
minulé členské schůze a slovo „záštita spolku“ změnit na „spolek bere na vědomí“, s upozorněním,
že se nic nezmění, neboť povolení Magistrátu je již vyjednáno. Zhodnocení akce „Ukliďme
Malvazinky“ konané dne 6. 4. 2019.
8) 19:45 Diskuze nad Stanovami spolku (účel, cíle, formy činnosti)
9) 20:00 Informace o situaci na radnici
10) Vztah se spolkem Přátelé Malvazinek
11) 20:15 Zpráva kontrolní komise o hospodaření spolku
12) 20:30 Rezignace člena Výboru Petra Smažíka
13) Volby nových členů Výboru
14) 21:00 Diskuze, volná zábava, rozloučení
Běla Vidmarová v bodech 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 poskytla informace o postupu Spolku, korespondenci
s radnicí a Magistrátem a situaci Spolku po policejním incidentu, který se odehrál 16. 3. 2019 při aktivitě
platformy Ovocná zahrada Štorkánova (založení květových louček), kdy došlo k demoliční činnosti 2
sousedek na veřejném zabezpečení společnosti ACTON, která ve stejném čase prováděla dosadbu nových
stromů naproti přes ulici, a také k jejich fyzickému útoku na dalšího souseda, který je napomenul. Spolek se
od počínání sousedek nedistancoval a kvůli členovi Výboru Petru Smažíkovi ani nevydal prohlášení o tom,
že s tímto počínáním nemá nic společného. Zároveň nebyl akceptován 2 členy Výboru Bělou Vidmarovou a
Petrem Vidmarem návrh Petra Smažíka na zrušení záštity nad platformou Ovocná zahrada Štorkánova. Petr
Smažík dne 21. 3. 2019 rezignoval e-mailovou formou z Výboru z důvodu, že se cítí být Bělou Vidmarovou
hrubě uražen. Písemně, dle Stanov, byla jeho rezignace doručena na sídlo Spolku 25. 3. 2019.
Běla Vidmarová informovala, že vzhledem k nejednotnému postupu více spolků vůči radnici je nutné
s dalšími spolky spolupracovat.
Vysvětlila znovu, že komunitní aktivity, které Spolek provozuje (Ovocná zahrada, Lampionové průvody,
Ukliďme Česko, Pálení čarodějnic, Dětské dny, Zažít město jinak atd.) jsou jedním ze základních pilířů
spolků s Ochranou přírody a krajiny ve Stanovách.

Popsala, že má dojem, že aktivity směřující k radnici nejsou radnicí akceptovány a ani reflektovány, myslí si,
že na radnici se vůbec našimi argumenty, které jsou logické a analytické, často dokazují špatný postup
radnice v minulých obdobích, nezabývají.
Schůze byla ukončena v 18:45 po extempore 4 členů Spolku (Petr Smažík, Daniela Smažíková, Alena
Haveldová, Alexandr Dušek), kdy začali hlasitě dehonestovat a napadat Bělu Vidmarovou a Kateřinu
Zonkovou (kandidátku do Výboru). Běla Vidmarová a Kateřina Zonková nemohly odpovídat na útočné
hlasitě formulované dotazy, neboť se nedostaly ke slovu. Běla Vidmarová na všechny dotazy, které
zaregistrovala, odpoví Petru Smažíkovi via e-mail a ten odpovědi předá ostatním.

V Praze 5 dne 1. 5. 2019
Zapsala: Běla Vidmarová

Ověřili: Petr Vidmar, Kateřina Zonková

