Zápis
z Výroční členské schůze z.s. Ekologická a humanitární služba občanů
Na Farkáně, která se konala dne 11.5.2016

Program:
1/ Zahájení – H.Krčilová
2/ Volba mandátové komise (Prezence, usnášeníschopnost, sčítání hlasů) - JUDr. Michal
Hráský, T. Rozhonová a M. Vyskočil
3/ Schválení programu schůze. – A. Poláková
4/ Přijetí nových členů spolku od 30.9.2015 do 11.5.2016 - Krčilová
5/ Stav pokladny a účtu k 31.12.2015 a schválení stavu hospodaření za rok 2015– V. Beneš
6/ Zpráva dozorčí rady - ing. M. Krupička
7/Přehled činnosti za rok 2015(dodatek k zápisu z Členské schůze30.9.2015), přehled akcí
za období 1.1.2016 – 11.5.2016 a plán akcí na II pololetí 2016 (schválení rozpočtu na tyto
akce ) - H. Krčilová
8/ Přijetí nových stanov, upozornění na body ve změně stanov -H. Krčilová
9/ Ukončení činnosti stávajícího výboru spolku a dozorčí komise vzhledem k uplynutí
volebního období a návrhy na členy nového výboru. Volba nového výboru. – JUDr. M.
Hráský
10/ Kauza „ Stavba bytových domů Na Farkáně“ a seznámení členstva s obsahem dopisu na
MČ Praha 5 – ing. M. Krupička a H. Krčilová
11/ Různé a diskuze – H. Krčilová
12/ Schválení zápisu Výroční členské schůze.

ad. 1/ Zahájení členské schůze.
ad. 2/ Volba mandátové komise.
Zvoleni: M. Hráský, T. Rozhonová a M. Vyskočil
Ke dni konání schůze má spolek 73 členů. Právoplatné hlasy pro hlasování na
této schůzi 45, včetně plných mocí. Tento stav odpovídá stanovám.
ad. 3/Schválení programu schůze.
ad. 4/ Od členské schůze dne 30.9.2016 přijati tito noví členové:
Jaroslava Klímová, Eva Maršálová a Jaroslav Pavlovský.
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V říjnu 2015 zemřela zakládající členka spolku paní Jiřina Janoušková. Na
základě těchto faktů je stav členstva 73 osob.
ad. 5/ Stav pokladny a účtu spolku k 31.12.2015: Kč 7. 021,Zpráva o stavu hospodaření spolku - zpráva byla účastníky odsouhlasena.
ad. 6/ Zpráva dozorčí komise – zprávu podal M. Krupička a zpráva byla
odsouhlasena.
ad. 7/
a) Přehled činnosti za rok 2015
13.2.2015 – Pietní akt u příležitosti 70. výročí bombardování Farkáně. Účast
starosty MČ Praha 5 a 1. zástupce starosty. Pietnost akce umocnila účast paní
Vyhnánkové (potomek rodiny Černických), zástupce Sokola a válečného
veterána, pěveckého sboru a PhDr. M. Plavce. Účast cca 100 osob.
14.2. – vycházka Bubeneč I.
15.3. - vycházka Bubeneč II.
15.4. – Vítání jara na Farkáně – organizace ve spolupráci s Řeznictvím pana
Jiřího Koubka byla zdařilá akce. Do programu jsme poprvé zapojili i farkáňský
dorost a bazar.
19.4. – vycházka Baba.
V měsíci dubna vydal spolek historickou pohlednici Farkáně.
24.5. – vycházka Ořechovka.
3.6. – přednáška pro ČSOB.
6.6. – Den dětí – aktivně jsme se zúčastnili této akce pořádané Přáteli
Malvazinek.
10.6. – 1. vycházka pro ČSOB.
17.6. – 2. vycházka pro ČSOB.
21.6. – vycházka do Prokopského údolí.
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13.9. – vycházka Mariánské hradby.
19.9. – Zažij město jinak – Jízda pražským Semmeringem za zajímavostmi okolí.
Účast na této pěkné akci 65 lidí.
Přehled činnosti za období 01/2015 – 09/2015 byl již citován na Členské schůzi
30. 9. 2015

b) Dodatek za období 09/2015 – 12/2015
30.9. – Členská schůze spolku.
6.10. – Přednáška Walter / Motorlet – 250 účastníků.
15.10. – vycházka Hanspaulka I.
15.11. - vycházka Hřbitov Malvazinka
1.12. – Rozsvícení vánočního stromku na Farkáně – tradiční akce našeho spolku
přilákala ještě více spoluobčanů než předešlý rok. Opět se zapojila naše
omladina s recitačním a hudebním vystoupením.
Oblíbené vycházky navštěvuje pravidelně cca 30 – 35 osob.
c) Přehled akcí za období 1.1. – 11.5.2016
Vycházky – na žádost členů spolku a zájemců o naše vycházky z řad veřejnosti
se některé vycházky opakují, zároveň byly do programu zařazeny vycházky nové.
17.1. – Vycházka Národní třída – vycházka byla umocněna vydatným sněžením,
které však neubralo přítomným na náladě a zájmu.
31.1. – Vycházka Barrandov – opakovaná vycházka, která stále láká.
13.2. - Malý pietní akt u pomníčku obětem náletu 14. 2. 1945.
14.2. - Vycházka Baba.
20.2. – Vycházka. - Mezi mosty.
21.2. - Návštěva ing. arch. Sedlákové na Farkáně – konzultace na téma
škola/školička a stavba Bytových domů Na Farkáně.
28.2. – Vycházka Hanspaulka II.
14.3. – Návštěva členů RV na ČSOB – Představení projektu přístavby budov
ČSOB v Radlicích. Účastníci požádali v souvislosti s touto stavbou o možnost
výstavby cesty z Farkáně III do Radlic k metru. Obdrželi jsme příslib realizace.
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12.4. – Demonstrace občanů proti výstavbě v Mikšovského ulici developerem
Central Group.
14.4. – Demonstrace před radnicí MČ Praha 5 proti výstavbě v Mikšovského
ulici.
20.4. – Vítání jara na Farkáně – tradiční akce spolku a Výrobny lahůdek pana
Jiřího Koubka. Zapojilo se více spoluobčanů i dětí při nácviku recitace. Akce se
setkala opět s pozitivním ohlasem.
24.4. - Vycházka Na slunných stráních - Vinohrady
26.4. - Ukliďme Česko. Spolek se do této akce zapojil a 17 členů a spoluobčanů,
včetně jednoho juniora uklidili na náměstí, na schodech na Farkáň IV a u
hřbitovní zdi. Odvoz odpadu zařídila MČ Praha 5.
28.4. - Stop Smíchov City. Akce iniciovaná částí Za5 nesplnila naše očekávání.
7.5. – Vycházka Malvazinka opakování. Na závěr byla položena kytice
k pomníčku obětem 2. světové války na Farkáně.
d) Plán akcí na II. pololetí 2016, resp. od 11.5.2016
22.5. – Vycházka Příkopy.
Další plánované vycházky – Trója – Za vilami Trojanů, Předměstí Hradčan a
Mezi mosty II – termíny budou sděleny.
17. 9. – Zažijeme město jinak – uvažujeme akci v podobě jako v roce 2015.
Bazar a Rozsvícení vánočního stromku na Farkáně. O těchto a rovněž i o dalších
akcích bude členstvo informováno mailem, na webových stránkách a na vývěsce
na Farkáně.
Vítáme každý podnět z řad členů na zajímavou přednášku nebo vycházku, či
jinou akci.!!!
Na plánované akce ve II. pololetí 2016, respektive od 7.5.2016, plánuje výbor
rozpočet ve výši cca 15.000,- Kč. Rozpočet byl členskou schůzí schválen.
ad. 8/ S ohledem na další skutečnosti zjištěné v souvislosti s transformací
občanských sdružení na spolky (zapsané spolky) byly upraveny stanovy
z 30.9.2015 .
Členové se měli možnost seznámit se zněním nových stanov zasláním na jejich
mailové adresy s upozorněním na změny. K návrhům, zaslaným RNDr. Bártou
bylo konstatováno, že tyto jsou již v obecné rovině obsaženy v čl. 4 a 5
navrhovaných Stanov.
Nové Stanovy byly dne 11.5.2016 schváleny.
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ad. 9/ Vzhledem k uplynutí funkčního období uplynul mandát členů výboru,
dozorčí rady a hospodáře:
Ing. Marii Moravcové, JUDr. Michalu Hráskému, Haně Krčilové, Ing. Aleně
Polákové, Ing. Miloši Krupičkovi a Ing. Zdenku Lacigovi.
Na následující tříleté funkční období byli schváleni do funkcí tito členové
spolku :
Výbor:
předseda – Krčilová Hana
1. místopředseda – Polák Ondřej
2. místopředseda – Hráský Michal
člen výboru – Poláková Alena
člen výboru – Laciga Zdeněk
Kontrolní komise:
předseda – Krupička Miloš
místopředseda – Jiřička Miroslav
člen – Mikulková Zuzana
Hospodář – Beneš Viktor
ad. 10/ Stavba bytových domů na Farkáně. Účastníci schůze byli seznámeni
s obsahem dopisu našeho spolku na všechny představitele MČ Praha 5 a
vyslovili souhlas s jeho obsahem.
ad. 11/Různé:
a) schůze rozšířeného výboru (r. v.) spolku se konají dle potřeby.
b) péče o zeleň na Farkáně – jsme ve spojení s MČ Praha 5 – zajišťuje
Moravcová Marie.
c) v rozšířeném výboru spolupracuje jako technický pracovník pan Roman
Matys.
S příspěvky vystoupili členové – Bárta Drahomír a Laciga Zdeněk.
ad. 12/ Zápisu z výroční členské schůze za rok 2O15 byl odsouhlasen.
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Výbor z. s. Ekologická a humanitární služba občanů Na Farkáně děkuje členům
za součinnost při realizaci akcí spolku.

V Praze, dne 11.5.2016
zapsala: za EHSONF Hana Krčilová
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