Zápis ze zasedání členské schůze spolku Přátelé Malvazinek, z.s.
konané dne 3. června 2019 od 19:00 v restauraci Na Farkáně
Zahájení schůze
Je přítomno 30 členů včetně zastoupení na základě plných mocí. Shromáždění je
usnášeníschopné. Schůzi zahájila předsedkyně výboru Jolana Dočekalová. Zapisovatelem
zvolen Petr Burian, ověřovatelem zápisu Martina Binarová.
Volba nového člena Výboru - organizátora akcí
Vzhledem k tomu, že členka výboru Martina Binarová oznámila svou rezignaci na funkci
členky výboru – organizátorka akcí, je potřeba zvolit nového člena výboru. Na tuto pozici se
přihlásila jedna kandidátka Blanka Collis. Krátce se představila a uvedla, že její motivací je
chuť angažovat se v místní komunitě. Účastnila se akcí pořádaných spolkem Ukliďme Česko a
dětský den. V minulosti předsedala dvěma oddílům orientačního běhu, což obnášeno i
organizaci větších akcí.
Volba člena výboru na pozici „Organizátor akcí“
Kandidátka Blanka Collis - Hlasování:
Pro: 29
Proti: 0
Zdržel se: 1
Blanka Collis byla zvolena do výboru spolku do funkce organizátorka akcí.
Zpráva o hospodaření v roce 2018
Hospodář Petr Burian sdělil základní čísla z hospodaření za rok 2018 (přijaté dotace, konečný
stav aktiv spolku). Veškeré příjmy PM jsou z darů a dotací.
Schvalování účetní závěrky
Hlasování:
Pro: 30
Proti: 0
Zdržel se: 0
Činnost spolku za rok 2018 a plány na 2019
Organizátorka akcí Martina Binarová stručně shrnula sousedské a společenské akce spolku.
Vloni 6. dubna 2018 a také v letošním roce 7. dubna 2019 jsme se v rámci projektu Ukliďme
svět, ukliďme Česko zapojili do úklidu naší oblasti na Malvazinkách.
26. května 2018 jsme uspořádali akci Hravé Malvazinky aneb ke kořenům Malvazinek, kde se
děti formou her a rozmanitých dobových úkolů mohly seznámit s historií Malvazinek.
Sportovní akce: 19. dubna 2018 jsme zorganizovali historicky první Běh na Malvazinkách
podporující Stezky Malvazinky (www.stezkymalvazinky.cz). 21. května 2019 proběhl druhý
ročník Běhu na Malvazinkách.
Chystané akce:
Spolu s druhým spolkem Za zelené Malvazinky pořádáme v neděli 23.6. akci „Loučení se
školním rokem“ v parku Na Pláni.
V sobotu 21. září 2019 se bude v rámci Zažít město jinak konat akce Hravé Malvazinky.

Jolana Dočekalová připomněla projekt Stezky Malvazinky, mapování zajímavých míst na
Malvazinkách a vybudování informační cedule s lavičkou v parku Na Pláni.
Informace o současném stavu a budoucím vývoji parku „Na pláni“ přednesl Martin Šváb.
Historie celé kauzy je podrobně popsána webových stránkách spolku, rovněž zde
zveřejňujeme aktuality.
Martin Šváb také informoval o probíhající rekonstrukci ulice Na Pláni.
Shrnutí kauzy „Na Loužku“ představila členka spolku Jana Bauerová. K této kauze je zřízena
rovněž celá sekce na webu spolku.
Zapsal Petr Burian
Ověřila Martina Binarová

