Vážení a milí členové a příznivci spolku Za zelené Malvazinky, z.s., zveme Vás na 2. členskou schůzi našeho spolku,
která bude opět veřejná. Prosíme, pozvěte i Vaše sousedy. Schůze se bude konat ve čtvrtek 15. listopadu 2018
v 18 h v restauraci Na Václavce, Na Václavce 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. Jedná se o překročení hranice 50 % účastníků (nyní nás je 42) kvůli
usnášeníschopnosti.
Předběžný program:
1) 18:00 – 18:20
Přivítání + prezence + přihlášky (přijímání členů) + plné moci + kandidatury +zjištění usnášeníschopnosti + eventuálně
volby do Výboru a Kontrolní Komise
2) 18:20 – 18:50
Co se událo – viz „Časová osa“
V závěru bodu dojde k diskuzi a doplnění či jiným korekturám dokumentu
3) 18:50 – 19:20
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
4) 19:20 – 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) – znovuzvážení
dosavadního procesu a zadání nového vs přehodnocení a dopracování stávající Studie ve fázi vítězného návrhu –
prioritami zůstávají rychlost, čistota možného následného procesu a vyhnutí se problémům
5) 20:00 – 20:10
Komunikace se spolkem Přátelé Malvazinek, vystoupení členů spolku ZZM ze spolku PM
6) 20:10 – 21:00
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
7) 21:00
Diskuze
 Kácení stromů na soukromých pozemcích (zatím 3 ks)
 Restaurace U svaté Anny
 Výstavba Na loužku
 Lokalita mezi zdí Smíchovského hřbitova a Radlickou
 Financování spolku
8) Nejdéle do 22:00 h
Různé, administrativa, rozloučení, závěr
Na Vaši účast se těší Výbor spolku Za zelené Malvazinky, z.s. www.zelenemalvazinky.zs 731538441

