Vážení a milí členové a příznivci spolku Za zelené Malvazinky, z.s., zveme Vás dle čl 8 Stanov na Náhradní 2.
členskou schůzi našeho spolku, která bude opět veřejná. Prosíme, pozvěte i Vaše sousedy. Schůze se bude konat
v pátek 30. listopadu 2018 v 18 h v restauraci Na Farkáně, Na Farkáně 3/32, Praha 5.
Prosíme, zvažte, zda chcete kandidovat do Výboru či Kontrolní Komise spolku a o Vaší kandidatuře nám prosím dejte
včas vědět. Dále prosíme členy, kteří se nemohou schůze zúčastnit a mají zájem zplnomocnit nějakého jiného člena
k zastupování na schůzi, vyplňte plnou moc a pošlete na sídlo spolku, nebo předejte jakémukoliv členovi spolku,
který se schůze bude účastnit.

Předběžný program:
1) 18:00 – 18:50
Přivítání (organizace schůze) + prezence + přihlášky (přijímání členů) + plné moci + kandidatury + pověření
zapisovatele, ověřovatele a skrutátora, konstatování usnášeníschopnosti, schválení Programu, volby do Výboru a
Kontrolní Komise.
2) 18:50 – 19:15
Co se událo – viz „Časová osa“ (každý člen Spolku je obeznámen s dokumentem; dokument bude použit ku pomoci
novému Zastupitelstvu MČ Prahy 5 pro lepší orientaci v situaci lokality Na pláni, v závěru bodu dojde k diskuzi a
doplněním či jiným korekturám dokumentu, Spolek bere dokument na vědomí – konstatování)
3) 19:15 – 19:40
Politická situace na radnici MČ P5 a na Magistrátě po volbách
V závěru bodu budeme diskutovat o našich nynějších možnostech, můžeme zvážit i vydání tiskové zprávy spolku
(Studie Na pláni s navrženou výstavbou 10 domů v zelené lokalitě mezi ulicemi Na pláni a K vodojemu dosud platí)
4) 19:40 – 20:00
Strategie spolku v tomto období (nutná transparentnost, nutno promyslet možné negativní důsledky jakýchkoliv
kroků – neuvést MČ Prahu 5 do špatné situace, vyhnout se soudním sporům z jakékoliv strany). Prioritami zůstávají
rychlost, čistota možného následného procesu a vyhnutí se problémům
5) 20:00 – 20:40
- Definování otevřené pracovní skupiny pro veřejnou zeleň a možnosti komunitní péče o ni; představení
projektu; diskuze; Spolek bere na vědomí – konstatování
- Akce spolku – návrhy, diskuze, možnost čerpání dotací a grantů; Spolek bere na vědomí - konstatování
6) 20:40 – 20:50
Komunikace se spolkem Přátelé Malvazinek, vystoupení členů spolku ZZM ze spolku PM
7) 20:50 – 21:30
Problematické momenty v současné Studii + návrhy řešení (s hlavním zaměřením na dopravu a zeleň)
Situace s předpolím hřbitova a ulicí Štorkánova; Situace se školní zahradou; Situace s pozemkem vedle domu Machů;
Situace s garážemi; Situace s pozemky nad garážemi; Situace s pláckem; Situace se zaniklým vinohradem a další
zelení; Situace s jednosměrným provozem K vodojemu – Nad Laurovou
8) 21:30 – nejdéle do 22:00 h
Diskuze, různé, administrativa, rozloučení, závěr
Výstavba Na Loužku; Lokalita mezi zdí Smíchovského hřbitova a Radlickou; Financování spolku

Na Vaši účast se těší Výbor spolku Za zelené Malvazinky, z.s. www.zelenemalvazinky.cz 731538441

