
Zápis z členské schůze občanského sdružení „Útulné Strašnice, o. s.“ 
konané dne 23.4.2010

Zahájení: 19:30

Program:

1. Zahájení členské schůze, volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, zpráva o účasti.
2. Přijetí nových členů.
3. Volba členů výboru sdružení.
4. Diskuse o současné situaci a další program sdružení.
5. Závěr.

Bod 1: Zahájení členské schůze, volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, zpráva o 
účasti

Přítomni: Ing. Michal Kec

Mgr. Marek Pavelka

Ing. Pavel Jelínek

Ing. Rumana zastupuje na základě plné moci Ing. Jelínek.

Členská schůze je v souladu s čl. VI. odst. 2 stanov usnášeníschopná, neboť je přítomna více než polovina členů 
sdružení.

Zapisovatelem byl jednohlasně zvolen Mgr. Pavelka. Ověřovatelem byl jednohlasně zvolen Ing. Jelínek.

Bod 2: Přijetí nových členů

Přípravný výbor v souladu s čl. V odst. 1 stanov jednohlasně schválil přijetí všech členů, kteří projevili zájem o 
členství a podali přihlášku  obsahující stanovené informace. Seznam členů je k dispozici pouze pro vnitřní potřeby 
sdružení.

Bod 3: Volba členů výboru sdružení

Na schůzi  byli  rozhodnutím nadpoloviční  většiny přítomných členů,  zvoleni  ve smyslu  čl. VI.  odst. 2 písm. c) 
stanov noví členové výboru sdružení na jednoleté funkční období ve složení:

Jméno a příjmení Funkce Datum narození Místo trvalého pobytu Podpis
1. Mádrová Ivana předseda 12.5.1952 Nosická 12, Praha 10
2. Libor A. Engelthaler místopředseda 3.8.1977 Krupská 18, Praha 10
3. Michal Kec člen výboru 7.8.1979 Nosická 10, Praha 10

Předseda a místopředseda výboru sdružení jsou dle čl. VI. odst. 4 stanov oprávněni jednat jménem sdružení, a to 
každý z nich samostatně. 

Bod 4: Diskuse

a) Komunikace uvnitř a vně sdružení
Sdružení  potřebuje  efektivně  sdílet  informace  mezi  svými  členy.  Pro  tento  případ  se  jako  nejvhodnější  jeví 
distribuovaný systém pro sdílení elektronických dokumentů, např. GoogleDoc a společná adresa elektronické pošty 
sloužící jako konference.

Sdružení  bude  nadále  oslovovat  veřejnost  prostřednictvím  svých  stránek  www.UtulneStrasnice.webnode.cz a 
ústřední e-mailové adresy  UtulneStrasnice@seznam.cz. Tyto informace budou aktivně poskytovány elektronické 
petici „Za záchranu parku Strašnice“ na Facebooku a vybraným médiím.

http://www.UtulneStrasnice.webnode.cz/
mailto:UtulneStrasnice@seznam.cz


b) Jednání s úřady
Výbor pověřil JUDr. Dlouhého přípravou oslovení příslušných úřadů ve věci žádosti o informování o zahajovaných 
správních řízeních a účasti ve správních řízeních. Jedná se především o odbory stavební a životního prostředí úřadu 
městské části Praha 10, magistrát  a ombudsmana.

c) Oslovení médií
V dalším bodě schůze byla diskutována strategie komunikace s médii. Předmětem diskuse bylo zvážení toho, jaká 
média oslovit, jak s nimi navázat spolupráci a jakým způsobem je informovat. Konkrétní rozhodnutí provede výbor 
po diskusi s mediálními profesionály v nejbližších dnech a oznámí je sdružení prostřednictvím interního 
informačního systému z bodu a).

d) Spolupráce s dalšími sdruženími v oblasti
Sdružení bylo kontaktováno dalšími zájmovými organizacemi zabývajícími se problematikou rušení zelených 
ploch v oblasti působení sdružení. Na schůzi společenství se dostavili zástupci OS Tomická, kteří podali informaci 
o situaci v jejich okolí a vyjádřili vůli spolupracovat se sdružením při ochraně zelených ploch na katastru městské 
části Praha 10.

e) Schůzka se starostou
Dne 30.4.2010 se bude konat předběžně již domluvená schůzka zástupců sdružení se starostou MČ Praha 10. Na 
tuto schůzku je potřeba připravit témata k řešení a konkrétní otázky.

Bod 5: Závěr

Zapsal člen přípravného výboru:

Jméno a příjmení Datum narození Místo trvalého pobytu Podpis
Mgr. Marek Pavelka 2.8.1983 Nosická 10, Praha 10

Ověřil člen přípravného výboru:

Jméno a příjmení Datum narození Místo trvalého pobytu Podpis
Ing. Pavel Jelínek 25.6.1979 Nosická 10, Praha 10


