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Zápis z členské schůze č.3 – OS Ekologická a humanitární služba občanů na Farkáně 
Datum konání: 24. 11. 2014 v sídle modlitebny Adventistů, Peroutkova ul. 
 
Program:  
1/ Zahájení – H. Krčilová  
2/ Prezence a kontrola usnášeníschopnosti schůze – Ing. M. Moravcová, JUDr. M. Hráský 
3/ Odsouhlasení programu schůze. 
4/ Přijetí nových členů OS – H. Krčilová 
5/ Přehled činnosti za rok 2014 – zprávu podává H. Krčilová 
6/ Zpráva o vývoji v kauze Stavba bytových domů Na Farkáně – zprávu podává Ing. M. Krupička 
7/ Účast našeho sdružení v uskupení Za5 – zprávu podává Ing. Laciga 
8/ Spolupráce s ČSOB – zprávu podává Ing. M. Moravcová, H. Krčilová 
9/ Stav pokladny sdružení ke dni 24. 11. 2014 – zprávu podává V. Beneš – pokladník 
10/ Plánované akce pro rok 2015 – zprávu podává H. Krčilová 
11/ Různé. 
 

• ad 1/ Uvítáni všech přítomných. 
• ad 2/ Přítomno 34 členů, 6 členů zplnomocnilo své zástupce. Celkem konstatováno 40 

právoplatných hlasů. Stav členstva 58 osob. 
• ad 3/ Předložený program 3. členské schůze byl odsouhlasen plným počtem hlasů 

přítomných. 
• ad 4/ Na této členské schůzi byli všemi hlasy přijati tito noví členové (uvedeno dle 

abecedního pořádku), a to: 
Bendlová Zdenka, Mgr. Honzák Petr, JUDr. Hráská Alexandra, Koubek Pavel, 
Koubková Renata, Kozáková Lucie, PhDr. Šťastná Jaroslava a MUDr. Jana Tuková. 
Stav členstva tedy činí 66 osob. 

• ad 5/ Přehled o činnosti OS Ekologická a humanitární služba občanů na Farkáně za rok 2014 
je uveden v příloze tohoto zápisu. 

• ad 6/ Zprávu o stavu kauzy Stavby bytových domů na Farkáně přednesl Ing. M. Krupička. 
Věc je ve stavu odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy – odvolalo se 26 účastníků řízení. 
Rozšířený výbor věc sleduje a o nových skutečnost bude informovat členstvo. 

• ad 7/ Ing. Z. Laciga informoval, že se naše OS stalo členem uskupení (Platforma Za5) a 
dostává informace ke kauzám na Praze 5. Ing. Laciga je koordinátorem mezi naším OS 
a touto platformou. 

• ad 8/ Ing. M. Moravcová informovala přítomné o jednání s ČSOB a.s. Naše OS obdrželo 
v červnu 2014 od ČSOB a.s. dar ve výši 10.024,-Kč. Pro jeho přijetí otevřelo OS účet u 
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ERA banky. Částka musí být vyčerpána do 1 roku od uzavření darovací smlouvy. 
Částka bude použita na práci našeho OS (přednášky, vycházky, nákup zesilovače hlasu 
pro průvodce, nákup spotřebního materiál a financování akcí jako Vánoční stromek 
atd.). Jednali jsme o možnosti instalace upoutávky na místo u usedlosti Malá (Fričův 
statek). Recipročně jsme nabídli ČSOB a.s. pro její zaměstnance přednášku o okolí 
nebo vycházku. Obě věci budou řešeny v pracovním pořádku. Spolupráce s tou 
organizací je pro nás přínosná. 

• ad 9/ Pokladník OS V. Beneš podal zprávu o stavu pokladny ke dni konání členské schůze. 
Převod z roku 2013:     17.681,- Kč 
Příjmy k datu konání schůze: 
Vklad do spolku 2014 (členové, příznivci)    7.050,- Kč 
Příjmy k datu schůze celkem      7.050,- Kč 
 
Výdaje k datu schůze: 
Pronájem sálu adventisté 2x 500,- Kč     1. 000,- Kč 
Nákup kancelářské potřeby           232,- Kč 
Kytice - pomníček 14. 2. 2014           800,- Kč 
Nákup pohoštění Zažij město jinak     1. 022,- Kč 
Nákup zesilovače hlasu       2. 490,- Kč 
Převod na účet ERA        5. 000,- Kč 
Výdaje k datu schůze celkem     10. 544,- Kč 
 
Stav pokladny k datu schůze     14. 187,- Kč 

  Stav na ERA účtu k datu schůze:    15. 024,- Kč 
 

• ad 10/ Plánované akce na rok 2015: 
a) 14.2.2015 – pietní akt u příležitosti 70. výročí amerického náletu na Prahu a 

bombardování Farkáně. 
b) Vítání jara na Farkáně – březen /duben ve spolupráci s Řeznictvím J. Koubka. Bazar. 
c) Vycházky na téma architektura – dle časových možností Mgr. S. Mickové. 
d) Příprava naučné/vycházkové trasy Farkáň – Malvazinka ve spolupráci s OS Přátelé 

Malvazinek. 
e) Září – akce Zažij město jinak. 

• ad 11/ Různé. 
a) Ve stavu nedořešeném zůstala naše žádost, kterou jsme společně se Sdružením pro ochranu 

příznivých životních podmínek od Bulovky po Šalamounku, Přáteli Malvazinek a Bytovým 
družstvem Rozhled-Vysoká zaslali v březnu 2014 k rukám tehdejšího starosty Ing. Zeleného. 
Jednalo se o úpravu cesty od rohu hřbitovní zdi až k ulici K vodojemu, kde polovina tohoto 
pozemku náleží firmě Central Group. Právní odbor MČ Praha 5 navštívil inkriminované místo a 
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bohužel nechtěl do kauzy zasahovat, vzhledem ke vztahu MČ Praha 5 s touto firmou a doporučil, 
abychom buď nechali věc prozatím neřešenu, nebo jednali s Central Group vlastní cestou. Cesta 
je díky provozu chodců schůdná a tak prozatím nebudeme věc řešit. 

b) Rovněž se nepodařilo zlepšit stav komunikací a chodníků v našem bydlišti, který jsme nárokovali 
u TSK Praha na rok 2014. Bohužel k tomu přispěl i stavební ruch Na Farkáně. 

c) V červnu bylo v Pražské pětce uveřejněno naše poděkování MČ za položení věnce k památníčku 
obětí náletu a 2. svět. války na našem náměstí. Stalo se tak po dlouhé době, kdy si někdo 
vzpomněl na Farkáň! 

d) Pro účely našich přednášek a hlavně vycházek byl zakoupen zesilovač hlasu pro průvodce. Jistě 
oceníte zkvalitnění vašich zážitků z těchto akcí. 

e) Pro potřebu členstva uvádíme, že naše lokalita je pro Městskou policii okrskem č. 3 a odpovědný 
policista je pan Ondřej Tymrák telefon 721 894 339. 

V Praze, dne 24. 11. 2014 
 
 

…………………………………………………..  ………………………………………………….. 
Hana Krčilová     Ing. Marie Moravcová 
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Příloha: 

Přehled činnosti za rok 2014 
Leden:  
29. 1.: členky sdružení H. Krčilová a Mgr. S. Micková navštívily PhDr. M. Ulrichovou - 

Hakenovou,zástupkyni starosty MČ Praha 5, která projevila zájem o činnost našeho OS. 
Únor: 
5. 2.: návštěva starosty MČ Ing. Zeleného, místostarostky JUDr. Kratochvílové a předsedy komise 

Územního plánu JUDr. Homoly.  
14.2.: pietní akt u pomníčku obětem náletu a obětem 2. svět. války z řad občanů Farkáně. 
Březen: 
8. 3.: Vycházka Mgr. Stanislavy Mickové – Hřebenka - účast 25 lidí. 

• V měsíci březnu se na Farkáň dostavila Ing. Kellerová se svými kolegy z Odboru péče o 
veřejnou zeleň MČ Praha 5. Ing. M. Moravcová s členkami našeho OS s nimi projednaly další 
úpravy zeleně na náměstí a péči o pomníček obětem 2. svět. války. 

• Výbor OS děkuje členovi našeho OS Ing. M. Jiřičkovi za jeho péči o toto pietní místo a 
dovoluje si požádat i o další péči. 

Duben: 
6. 4.: Vycházka Mgr. Stanislavy Mickové – Vily Malvazinka I. – účast 40 lidí. 
Červen: 
3. 6.: Přednáška Proč se tak jmenují? – účast 140 lidí. 
4. 6.: otevřen účet u ERA Banky. 
10. 6.: Podepsána Darovací smlouva s ČSOB na částku 10.204,- Kč na činnost našeho sdružení. 
Září: 
Pro velký zájem opakována vycházka Hřebenka. 
20. 9.: Akce Zažij město jinak ve spolupráci s Přáteli Malvazinek. 
Listopad: 
23. 11.: Vycházka Mgr. Stanislavy Mickové - Barrandovské vily. 
24. 11.: Členská schůze. 
Prosinec: 
2. 12.: Rozsvícení vánočního stromku, koledy, pohoštění, prodej adventních věnců atd. Začátek 

v 17.00 hod. 


