Spolek Šárecké údolí - výroční schůze

7. 10. 2015
Zápis

Přítomno 32 osob, jednání je usnášeníschopné
1.

přivítání - David Ptáček
Všichni zúčastnění mají k dispozici vytištěnou výroční zprávu a výtisk změny stanov ke
schválení.

2.

představení programu

3.

schválení výroční zprávy - Eva Červená
výdaje 81 500 K
příjmy 109 307 Kč
více viz Příloha č. 1
hlasování - pro všichni

4.

5.

schválení změny stanov - především změna na spolek a zapsání do rejstříku úpravy viz.
příloha změna stanov. Název spolku „ Spolek Šárecké údolí“, územní působnost Hl m.
Praha a P 6.
Usnesení schválení stanov hlasujících (dle prezentace) - všichni pro, nikdo proti a nikdo se
nezdržel.
volba výboru
z výboru odstupují z osobních důvodů:
Jaroslav Knotek
Antonín Král
Eva Červená
Noví členové výboru kandidující:
Markéta Nová
Jan Kučera
Dana Jenovéfa Marusičová
Michal Zazvonil
schvalování hlasování jednohlasně - všichni pro, proti nikdo, nezdržel se nikdo

6.

akce
a.) čarodejnice – akce hodnocena jako velmi úspěšná, plánujeme v ní pokračovat
b.) dětský den – akce úspěšná
c.) dobrovolnický den - pro pokračování potřebujeme dobrovolníky pro organizaci,
úklid cest - čištění odvodňovacích stružek, problém s logistikou - potřeba vozíku s nářadím

d.) dětské hřiště Žežulka
jednání s obcí o převzetí daru a péči o hřiště
e.) informační cedule - získali jsme grant 50 tis. Kč, plánováno je vytvoření 4 cedulí
f.) spolupráce s Theta Real - je uzavřena dohoda o spolupráci, dle ní se můžeme na Theta
Real obrátit k podpoře našich společných zájmů.
g.) Obnova pomníku Jana Husa – proběhla úspěšně, je dořešit zábradlí
h.) protipovodňové opatření
MHMP studii od p. Trnky POYRY přijali, MHMP teď řeší zadání ověřovací studie od
ČVUT.
j.) Rekonstrukce komunikace - není známo, kdy budou na rekonstrukci peníze.
k.) Práce v komisi na MČ P6 - David Ptáček je členem dopravní komise a komise životního
prostředí, případné námitky a problémy lze navrhovat i do komise.
(zmíněny problémy s komunikací V Podbabě)
7.

Kauzy:
a.) Stoka D - snaha zabránit tomu, aby nadále splašky tekly lidem do domů a volně
lesem po komunikaci a do potoka.
b.) Břetislavka - i přes soudní rozhodnutí magistrát potvrdil územní rozhodnutí, bylo
vydané stavební povolení a nyní probíhá stavba ubytovacího zařízení.
Je pravděpodobné, že než soud opět rozhodne o neplatnosti ÚR, bude dům postaven.

8.

Náměty a připomínky členů
– neostříhané ploty zasahují do chodníku a tím jej omezují

9.

Ukončení oficiální části a zahájení volné diskuse

Přílohy:

č.1 Výroční finanční zpráva za r. 2014
č.2 Prezenční listina
č.3 Návrh úpravy stanov

zapsal V. Hodek
Ověřila J. Koňaříková

.

