
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Kraví Hora 2 

 

Zápis z Náhradní výroční členské schůze konané dne 19. 6. 2014 v 17.00 hodin před Spolkovou 

chatou v kolonii Kraví Hora 2. 

 

Přítomno: 104 členů, to je 29% 

                 1 host 

 

Schůzi řídila jednatelka ZO př. Urbančíková. 

 

Program schůze: 1/ Zahájení a přivítání přítomných členů a hostů 

                            2/ Volba mandátové, volební a návrhové komise 

                            3/ Zpráva o činnosti výboru za rok 2013 

                            4/ Zpráva o hospodaření organizace za rok 2013 

                            5/ Zpráva kontrolní komise za rok 2013 

                            6/ Zpráva mandátové komise 

                            7/ Volba výboru 

                            8/ Diskuze 

                            9/ Zpráva návrhové komise 

                          10/ Závěr   

 

K bodu 1/: Př. Urbančíková přivítala přítomné členy a hosta, vysvětlila smysl této / letos v pořadí 

                  již třetí / VČS a zahájila schůzi. 

 

K bodu 2/: Všechny uvedené komise byly ve stejném složení odsouhlaseny na minulých schůzích, 

                  proto př. Urbančíková pouze zopakovala jména jednotlivých členů komisí. 

 

K bodu 3/: Zpráva o činnosti výboru byla již přednesena na obou předešlých schůzích, proto od ní  

                  bylo upuštěno. Členům bylo oznámeno, že veškeré zprávy / o činnosti, o hospodaření, 

                  zpráva o auditu, zpráva kontrolní komise / budou po skončení schůze k nahlédnutí. 

 

K bodu 4/: Předseda ZO př. Holík krátce zrekapituloval finanční nesrovnalost z roku 2013, přečetl 

                  zprávu o auditu, který potvrdil podezření na finanční podvody př. Stano a seznámil 

                  členy se skutečností, že výbor ZO podal v souvislosti s výsledkem auditu na př. Stano 

                  trestní oznámení za zpronevěru více než 20 000,- Kč. 

 

K bodu 5/: Zpráva kontrolní komise byla čtena na VČS dne 12. 3. 2014 a bude k nahlédnutí          

                  po skončení této schůze. 

 

K bodu 6/: Předseda mandátové komise př. Pavlík oznámil přítomnost 104 členů. V případě Ná-  

                  hradní členské schůze, kde je usnášeníschopnost při jakémkoliv počtu členů, mohlo být 

                  přistoupeno k volbě výboru. 

 

K bodu 7/: V předepsaném termínu, to je nejpozději 14 dnů před konáním VČS dne 12. 3. 2014, 

                  nebyl podán žádný regulerní návrh na složení výboru. Platí tedy návrh, který podal  

                  současný výbor. 

                  Volby jednotlivých členů výboru řídil předseda volební komise př. Oškrda Jiří: 

                  do funkce předsedy ZO byl zvolen př. Holík  89 hlasy 

                  do funkce tajemníka ZO byla zvolena př. Urbančíková 96 hlasy 

                  členové: př. Dolínková 96 hlasy 

                                 př. Marková 94 hlasy 

                                 př. Krejčí 95 hlasy 



                               př. Krejčová 98 hlasy 

                               př. Toth 98 hlasy 

 

                  Členové kontrolní komise: 

                               př. Chovancová 97 hlasy 

                               př. Malaníková  93 hlasy 

                               př. Svoboda  95 hlasy 

                               př. Svobodová 95 hlasy 

 

K bodu 8/: Př. Šrolerová, pozemek č. 40, požadovala průběžné informace o hospodaření zveřejnit 

                  na internetu. Po diskusi / ne všichni členové mají internet / bylo většinou hlasů  

                  rozhodnuto, že informace budou k nahlédnutí na našich webových stránkách a              

                  současně umísťovány ve vývěsních skříňkách. Roční závěrka bude k nahlédnutí     

                  koncem   kalendářního roku. 

 

                  Př. Doležalová, pozemek č. 293, se dotázala, zda některý člen výboru má pozemek  

                  v části kolonie oddělené ulicí Rybkovou. Nemá, ale v této části hospodaří členové  

                  kontrolní  komise, která vykonává činnost dle § 29 Stanov ČZS. 

                   

                  Př. Sedláčková, pozemek č. 29, se doslechla o rušení zahrádkářské kolonie Kozí hora    

                  a vyslovila obavu, zda se nejedná o omyl v názvu a nejedná se o naši kolonii. Nejedná, 

                  kolonie Kozí hora opravdu existuje. 

 

                  Př. Maršálková, pozemek č. 124, se dotázala na možnost odpracovat brigádnické  

                  hodiny. Bylo jí doporučeno obrátit se na svého správce úseku př. Toth. 

                  Dále se dotázala jaké nářadí je možno si vypůjčit? 

 

                  Výborem bylo schváleno občerstvení pro organizátory schůze v ceně 160,-Kč. 

 

K bodu 9/: Předsedkyně návrhové komise př. Krejčová seznámila členy s návrhem usnesení. 

                  Nebyly připomínky. 

 

K bodu 10/: Předseda ZO př. Holík spolu s tajemnicí ZO př. Urbančíkovou poděkovali přítomným 

                    za ukázněnou účast a v 18.30 hodin byla schůze ukončena. 

 

 

 

 

Zapsala: 19.6.2014 B.Urbančíková 

                                


