
Zápis ze členské schůze spolku

Ekologická a humanitární služba občanů na
Farkáně

datum konání 23.11.2022

přítomni: všichni členové statutárních orgánů a komisí dotčených v zápisu a řadoví členové
v celkovém počtu 56 členů.

Program
1. Zahájení
2. Volba mandátové komise
3. Přijetí nových členů za uvedené období
4. Odsouhlasení programu schůze
5. Činnost spolku
6. Rozpracované záležitosti
7. Organizace spolku, jeho výboru, komisí a rolí
8. Různé (dobrovolné příspěvky k činnosti spolku)
9. Diskuze
10. Schválení zápisu ze schůze

1. Zahájení (Hanka Krčilová)

2. Prezence a Volba mandátové komise (Michal Hráský)
2.1. Stav členstva, prezence a usnášeníschopnost (Michal Hráský)

○ přítomno 56 z celkem 95 členů; Schůze je uznána usnášeníschopnou v počtu
56 platných hlasů.

2.2 Mandátová komise - Složení komise: Saša Hráská, Michal Hráský, Táňa
Rozhonová

○ jednohlasně odsouhlaseno

3. Přijetí nových členů za uvedené období
● Nebyli přijati žádní noví členové

4. Odsouhlasení programu schůze
● jednohlasně odsouhlaseno

5. Činnost spolku
5.1. Prezentace dosavadní činnosti (Ondřej Polák, Hanka Krčilová)

● vyzdviženy naučné procházky, jako stabilní a vhodný zdroj příjmů Spolku
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5.2. Plán akcí do konce roku 2022 a návrhy na akce v roce 2023 (Ondřej Polák,
Hanka Krčilová)

5.2.1. stávající periodické aktivity
● Vítání Jara
● Ukliďme Farkáň (2x ročně)
● Čarodějnice
● Zažij Farkáň jinak
● Rozsvěcení stromečku
● Naučné vycházky (několikrát ročně, Stanislava Micková)

5.2.2. aktivity na rok 2023 (stávající aktivity v to počítaje; viz 5.2.1.)
● Výročí spolku (Velký sál Modlitebny; koncept programu: přednáška o

názvosloví místních ulic a jeho původu; dětský program; hudební
program;  Tour de Pub (Michal Hráský)

5.3. Zpráva kontrolní komise (Miloš Krupička)
● odprezentována předsedou Kontrolní komise a jednohlasně schválena

6. Rozpracované záležitosti
● 6.1. Hřiště za Peroutkovou; zatím nemáme další informace o termínu zhotovení /

průběhu příprav, budeme se dále pokoušet informace získat (Zdeněk Laciga)
● 6.2. Rekonstrukce ul. Peroutkova a bus 137; oficiálně je zahájení rekonstrukce

Peroutkova očekáváno v průběhu 2023. V budoucnu se také očekává provoz linky
137 přes ulici Na Pomezí až na Cibulku (trolejbus), termín zhotovení není známý
(Zdeněk Laciga)

7. Organizace spolku, jeho výboru, komisí a rolí (dosavadní RV spolku)
7.1.  Návrh na úpravu stanov spolku - (Z Laciga)

7.1.1. Úprava 1. - usnášeníschopnost Členské schůze
● členská schůze se musí sejít nejméně jednou za dva roky
● schůze je schopna se usnášet jen pokud je přítomna alespoň 1/3

členů spolku
7.1.2. Úprava 2. - počet členů Výboru

● výbor je volen na čtyřleté funkční období
● výbor má mít lichý počet členů, nejméně pak 5 a na první schůzi si

volí předsedu a místopředsedu
7.1.3. Úprava 3. - perioda Kontrolní komise

● Kontrolní komise je volena na čtyřleté funkční období
Úprava stanov spolku byla jednohlasně schválena.

7.2. Oznámení rezignace stávajícího výboru
● jednohlasně odsouhlaseno

7.3. Oznámení kandidátů do Výboru: Ondřej Polák, Hanka Krčilová, Alice Trägerová,
Roman Matys, Viktor Beneš, Zdeněk Laciga, Jiří Koubek
7.5. Oznámení kandidátů do Kontrolní komise: Miroslav Jiřička, Miloš Krupička,
Drahomír Bárta
7.6. Volba nového výboru spolku (7 členů)

7.6.1. Výbor byl zvolen v obsazení: Ondřej Polák, Hanka Krčilová, Alice
Trägerová, Roman Matys, Viktor Beneš, Zdeněk Laciga, Jiří Koubek

7.7. Volba členů kontrolní komise (3 jiní členové)
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7.7.1. Kontrolní komise byla zvolena v obsazení: Miroslav Jiřička, Miloš,
Krupička, Drahomír Bárta

8.  Různé (dobrovolné příspěvky k činnosti spolku)
● pí. Zeťová: lavičky a dětské hřiště na náměstí Na Farkáně  - mělo by být jako bývalo
● pí. Zeťová: zlepšení cesty na rohu hřbitova a sídliště v ulici Klímova - již bylo

projednáno, není v tomto úseku možné vzhledem k vlastnictví soukromého majitele,
není v majetku ČSOB ani města

● D. Bárta: návrh k umístění alespoň částečného (pozičního) osvětlení na dvou
zpevněných cestách, které v minulém roce na svých pozemcích ČSOB vybudovala:
cestu z Radlické na Farkáň do ulice Na Farkáně III, cestu z Radlické na Malvazinky
do ulice Klímova - Budeme za spolek jednat s ČSOB jako majitelem pozemků

● J. Koubek: kácení suchých stromů (můžeme pokácet svépomocí - OREMO); vyřešit
kam uskladnit dřevo - bude uloženo u sousedů(O. Polák, A. Trägerová, J. Koubek)

● bankomat v sousedství - zjistíme, zdali bude v LIDLu, který vznikne u V Bloku;
obecně z podnětu občanů z ekonomicko-provozních důvodů poskytovatelů
neprůchodné

● automaty na parkování na modrých zónách - provozovatel s MČ minimalizuje
náklady a upřednostňuje platbu online přes aplikaci - tedy nebudeme iniciovat (Z.
Laciga)

9. Diskuze
● neproběhla, nebyl zájem členů

10. Schválení zápisu ze schůze
● zápis byl jednohlasně schválen

Konec zápisu.

V Praze dne 24.11.2022

Za správnost ručí:

Ondřej Polák

Správnost ověřila:

Alice Trägerová
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