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Zápis z rozší řené sch ůze výboru Spole čnosti ob čanů Machnína, o.s.  

konané 15.9.2011  
 
 
Přítomni :  členové výboru sdružení: R. Bartoš, Fr. Budák, P. Kneysová, M. Porš,  
   omluvena - K. Stelzerová,  
  členové sdružení: J. Boháč, M. Milička, M. Zikmund 
  hosté: K. Ploc, p. Plocová, M. Molnár, E. Miličková 
 
 
Program sch ůze: 
 
1. Úvod, důvody svolání schůze - především příprava členské schůze 

2. Stanoven termín členské schůze na 6.10.2011 od 19,00 hod. 

3. Předběžný temín druhého „tanečku“ - pátek 14.10.2011 

4. Volnočasová plocha Machnín - rekapitulace našeho přihlášení a následného vyřazení z 

 programu IPRM II - plán spojení aktivit s TJ Jiskra Machnín a přesunutí víceúčelového 

 hřiště do areálu TJ. Účast našich zástupců na projednávání přijatých projektů IPRM II 

 (Porš, Kenysová, Boháč). Projednání dalšího postupu. 

5. Projednání dopisu, vypracovaného P. Kneysovou zastupitelům ve věci plánovaného 

 zvýšení daně z nemovitostí, domluvena účast našich zástupců na zasedání zastupitelstva 

 29.9.2011 

6. Náměty J. Boháče:  

 - zaregistrování se do databáze spolků města - zajistí R. Bartoš (již splněno) 

 - úklid - organizovaný armillarií - možnosti prověří J. Boháč 

 - prověření možnosti legislativního poradenství ze strany Tomových parků - zajistí M. Porš 

 - výlet po dětských koutcích - s využitím podkladů od p. Poršové připraví P. Kneysová a J. 

    Boháč 

7. Vyhodnocení úkolů zadaných na schůzi výboru OS 2.12.2010: 

 - situace kolem nádraží ČD v Machníně - M. Porš neprovedl, včetně možnosti přesunu     

   zastávky blíže k centru obce převezme R. Bartoš 
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 - dopravní situace v Machníně - rozšířeno o možnost umístění zrcadla do zatáčky pod    

   Zajícovy - pokračuje R. Bartoš 

 - smog a otázka topení nekvalitním uhlím v Machníně - původně plánovaná osvěta ze    

   strany Z.Šulce nerealizována, J. Boháč připraví info o ekologických kotlech nové   

   generace, které si poradí i s nekvalitním topivem. Možnost poradenství přes e-mail -      

   zveřejníme na webu 

8. Projednání realizovaných akcí od minulé členské schůze, doplnění přehledu  příprava na 

 členskou schůzi 

9. Zjištění možností schůzky zástupců Machnína při případném výjezdu pracovní skupiny 

 magistrátu do Machnína v rámci námitek k novému UP - zajistí P. Kneysová 

10. Nelegální skládka a stav komunikace v areálu býv. koupalistě a na cestě k němu - podklady 

 připraví M. Milička 

11. Stav cesty z ulice Tolstého kolem Miličkových pod viadukt - podklady pro urgenci opravy 

 zajistí M. Milička 

12. Prověření situace kolem výstavby čekárny na odjezdové straně MHD v ul. Rynoltické - 

 zajistí F. Budák. 

13. F. Budák navrhl sjednocení webových stránek obce a sdružení, které spravuje, nadále by 

 bylo funkční pouze www.machnin.cz - bylo doporučeno.  

14. M. Milička prověří možnosti podpory a poradenství ve věci výstavby volnočasové plochy v 

 Machníně ze strany Eurovie. 

15. Projednání pozvánky na členskou schůzi pro aktivní občany naší městské části a 

 sympatizanty OS. 

16. Vyhodnocení spolkové činnosti v Machníně - projednání spoluúčasti na akci TJ Prak - výlet 

 na Říp, předběžná diskuze kolem Vánoc, možnost uspořádání akce v místním kostele 

 (prověří M. Porš), náměty pro činnost. 

17. Diskuze. 

18. Závěr. 

 

 

Zapsal: Ing. Porš 


