Komise pro spolkovou činnost a komunitní život
Zápis ze 3. jednání komise dne 21. března 2019
Místo konání: restaurace Starý dům
Přítomni: Marek Jeřicha, Zdeňka Knězů, Barbora Malá, Magdaléna Voldřichová, Ondřej Pařík,
Adéla Červenková
Omluveni: Věra Macourková, František Čejka

Průběh jednání:
1. Prohlídka klubovny v Radotínské ul.
Členové komise hodnotí rekonstrukci klubovny velmi kladně a s povděkem. Komise
doporučuje Grantovému výboru navrhnout přidání možnosti využití klubovny pro příjemce
grantů – úkol pro A. Červenkovou
• Komise doporučuje radě města nechat vyměnit zámky a zajistit systém půjčování klíčů
(nebo čipů) - např. vratná záloha za klíče, jmenný seznam držitelů klíčů, sos kontakty
apod.
• Komise doporučuje radě města zajistit vyvedení odpadu adekvátním způsobem z
kuchyně nebo zajištění EKO mycích přípravků. (Stávající vyvedení odpadu je dlouhodobě
neudržitelné u budovy s veřejným využitím.)
2. Seznam vybavení k zapůjčení pro spolky
Komise doporučuje zveřejnit tento dokument na webu města – úkol pro M. Jeřichu:
doporučit konkrétní umístění (sekci) a pravidla rezervace jednotlivých položek.
Do budoucna bude připraven návrh na rozšíření „fundusu“ a vznesen požadavek na
vytvoření fotodokumentace a popisu jednotlivých položek.
3. Spolupráce s Club Kinem
Komise žádá o zajištění „manuálu“ na použití základní techniky v Club Kině (světlo, zvuk) –
úkol pro P. Blaženína
4. Kronika
Úkol pro A. Červenkovou – zjistit možnosti pověření schvalováním kroniky
5. Seepointy / zastavení
B. Malá informovala členy komise o oslovení architektů ohledně možností realizace /
ztvárnění „černošických zastavení“. Členové komise osloví studenty, respektive VŠ
s nabídkou na spolupráci – úkol pro Z. Knězů, O. Paříka a M. Voldřichovou
Do příštího jednání komise budou vytipována místa (vč. fotodokumentace) na umístění
jednotlivých zastavení.

5. Podchod u mokropeského nádraží
Komise žádá radu města o poskytnutí informací ohledně stávající situace či plánů týkající se
výmalby podchodu u Mokropeského nádraží. B. Malá nabízí předložení konceptu
designového řešení.
Další jednání komise se uskuteční ve středu 17. dubna od 17:30 hodin. Místo setkání bude
stanoveno později.

Zapsala: Adéla Červenková

