Komise pro spolkovou činnost a komunitní život
Zápis z 9. jednání komise dne 3. dubna 2017
Místo konání: MěÚ Černošice – Riegrova, kancelář starosty města
Přítomni: Filip Kořínek, Georgi Bečev, Magdaléna Voldřichová, Marek Jeřicha, Adéla
Červenková
Omluveni: Barbora Malá, Josef Barchánek, Pavel Jahelka, Karel Müller, Michal Vlček

Průběh jednání:
Královský průvod 2017
- J. Barchánek a B. Malá přislíbili spolupráci a podporu akce ve stejném rozsahu jako
v předchozím roce
- Návrhy na zlepšení: hodnotnější dárky/odměny za absolvování stanovišť (spolupráce
s místními podnikateli – sponzoring, vouchery ad.), lepší kvalita diplomů, zopakovat
FOTOkoutek + prezentační stěnu, tzn. spolupráce se ZUŠ

Akce k zakončení školního roku
- Termín a místo konání: čtvrtek 29. 6. 2017 v odpoledních hodinách (odpoledne před
posledním dnem šk. roku) před školou v Mokropsech (v případě nepříznivého počasí
možnost přesunu do Haly Věry Čáslavské)
- Organizátor: Základní škola + P. Nový (CK Robinson)
- Kontaktní osoba za školu: J. Sticzayová
- Spolupráce za město: p. Blaženín (zajistit ozvučení a pódium, poptat stánky se
zmrzlinou, která by se na akci podávala dětem zdarma)
- Program: částečné převzetí formátu minulých ročníků Karnevalu na Vráži, jehož
organizátorem byl p. Vlasák; vstoupení vybraných čísel ze školní akademie, která
proběhne na začátku června; vyhlášení „skokanů“; zvažuje se loučení s deváťáky

Výsledky grantového programu
Marek Jeřicha: návrh na dvoukolové řízení (pouze projekty, ne činnost), navýšení objemu
financí – předat podnět Grantovému výboru (= úkol pro A. Červenkovou)

Zpráva od patronů
Georgi Bečev – zpráva o TAK, z.s., organizátorkách Farmářských trhů u Mokropeského
nádraží (dříve před vilou Tišnovských): organizátorky se rozhodly v letošním roce z důvodu
vyčerpanosti a pocitu slabé podpory z města nepokračovat, a nabídly předání městu.
- Filip Kořínek: Město nemůže z kapacitních důvodů trhy převzít, ale momentálně řeší
převzetí organizace trhů místním obyvatelem, takže pomáhá domluvit převzetí a
případné podmínky další spolupráce.

Mokropeský statek
Filip Kořínek informoval o stávající situaci a krocích, které byly dosud učiněny a jsou v plánu:
- povolaný statik konstatoval obtížnost zachování stavby,
- vedení města obdrželo dva různé koncepty k využití prostor, obě skupiny zájemců nyní
spolupracují.
Georgi Bečev doporučil zajistit stavebně technický průzkum před zahájením výběrového
řízení.
Magdaléna Voldřichová navrhla zorganizovat veřejné setkání s odborníky-architekty; v rámci
Dne Země bude prostor před Mokropeským statkem sloužit jako jedna ze zastávek –
možnost dalších podnětů.
Filip Kořínek zaslal následně členům Spolkomise email s vyjádřením firmy, kterou město
oslovilo s žádostí o nabídku na stavebně technický průzkum, a zároveň s dotazem na osobní
názor k následnému postupu či jiné vyjádření.
Krimifest
Informace o organizátorovi, účelu konání a způsobu organizace.
G. Bečev: návrh na spojení s informacemi o nové vyhlášce týkající se zákazu hazardu na
území města.
Další
M. Voldřichová: dotaz na možnost zajištění zázemí městského sálu na Vráži, resp. odkup
sousedících prostor od majitele nemovitosti.

Příští jednání komise se uskuteční na základě domluvy přes aplikaci Doodle.

Zapsala Adéla Červenková

