Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Kraví Hora 2
Zápis z výborové schůze s účastí správců úseků konané dne 26.6.2014 v 16.00 hodin
Přítomni: Př. Holík, př. Toth, př. Dolínková, př. Krejčí, př. Krejčová, př. Urbančíková, př. Marková,
př. Svoboda, př. Chovancová, př. Mikuš, př. Pavlík, př. Sedláčková.
Omluveni: Př. Svobodová, př. Malaníková.
Program schůze: 1/ Zahájení
2/ Doplnění pětičlenného výboru – rozdělení jednotlivých funkcí
3/ Zpráva správců úseků o stavu zahrádek
4/ Pošta
5/ Finance
6/ Organizační záležitosti
7/ Závěr
K bodu 1/: Předseda ZO př. Holík přivítal přítomné a zahájil schůzi.
K bodu 2/: Náhradní VČS zvolila většinou hlasů do funkce předsedy př. Holíka a do funkce tajemníka př. Urbančíkovou.
Do funkce místopředsedy byla navržena př. Dolínková, do funkce správce kolonie
př. Marková, do funkce pokladníka př. Krejčí. Př. Toth a př. Krejčová jako náhradníci.
Výbor tento návrh jednomyslně schválil.
Návrh na složení revizní a kontrolní komise: Předseda př. Svoboda, členové př. Svobodová a př. Malaníková. Jako náhradník př. Chovancová.
Také tento návrh výbor jednomyslně schválil.
Př. Krejčí se vyjádřil, že nechce být volen do funkce s omezením do konce kalendářního
roku / jak původně prohlašoval /, ale že rozhodně koncem roku ve funkci skončí.
Vedení dalšího průběhu schůze převzal na vlastní žádost př. Krejčí.
K bodu 3/: Jednotliví správcové úseků podali zprávu o stavu zahrádek k 26.6.2014.
Zpráva viz příloha.
Správcové byli vyzváni, aby k problematickým zahrádkám navrhli vždy také opatření.
Byl navržen tento postup: a/ písemná výzva s termínem nápravy
b/ písemná důtka s termínem nápravy
c/ vyloučení a ukončení pronájmu pozemku
Dále byli správcové úseků vyzváni, aby kromě špatných zahrádek hlásili i takové pozemky, které jsou v příkladně udržovaném stavu. Výbor tyto pozemky písemně ocení.
Prvním kandidátem na takovou pochvalu jsou pozemky č. 273 a č. 36.
Správcové úseků byli vyzváni, aby kontrolovali i pálení ve středu odpoledne.
Na pozvání bývalého místopředsedy př. Totha se dostavil př Šmejkal, pozemek č.272,
který byl vyzván k posekání trávníku a odstranění skládky dřeva ze svého pozemku.
Př. Šmejkal slíbil urychlenou nápravu.
K bodu 4/: Česká spořitelna a.s. zaslala nabídku slevněných poplatků – pro nás nepodstatné, náš
účet je převeden k bance FIO.

Městská část Brno – střed poslala odpověď na petici za zachování zahrádek, kterou
za nás předal předseda ZO př. Holík.
Úřední záznam o podání vysvětlení ve věci zlomených stojanů u přívodu vody na
několika zahrádkách.
Podání trestního oznámení na př. Stano pro finanční podvody a zpronevěru větší částky
peněz z majetku ZO u Městského zastupitelství a PČR.
Zápis o inventuře majetku ZO.
K bodu 5/: Členům výboru byly vyplaceny čtvrtletní odměny podle dříve odsouhlasených částek,
pouze př. Krejčí obdržel jen 50% odměny pokladníka, protože vede jen pokladnu, nikoliv účetnictví.
Na základě vnitřních pamětí mobilních telefonů členů výboru byly vyplaceny paušály
na telefon: př. Holík 500,-Kč
př. Urbančíková 400,-Kč
př. Marková 200,-Kč
př. Toth 100,-Kč
Stav účtu k dnešnímu datu je 476 790,90 Kč.
Pronájem pozemku dosud nezaplatili: př. Procházková / 289 / a př. Staněk / 331 /.
Dále nezaplatili členskou známku ve výši 100,-Kč členové bez zahrádky: Šebková,
Stano, Pražák. Tito členové obdrží písemně oznámení, že již nejsou členy naší ZO.
Dopisy rozešle př. Urbančíková.
K bodu 6/: Př. Krystková / 353 / a př. Řepka / 13 / nahlásili pokus o vloupání do zahradní chatky
v noci z 22.6. na 23.6.2014, nic nebylo odcizeno. V obou případech byla povolána
postiženými PČR. Další 3 zahrádky v blízkém okolí byly údajně postiženy také.
Na pozemku 255 př. Gazárkové je v havarijním stavu poklop. ZO zajistí jeho opravu,
již bylo jednáno s panem Juračkou.
Oprava plotů, zejména u pozemků č. 274,17, 6, 5, 4, 1, 252. Prověříme MČ Brno – střed,
zda nám ploty bude upravovat, a pokud ne, musíme zajistit opravu svépomocí.
Odpracované brigády budou členové hlásit úsekářům!
Nejbližší termín brigády je vyhlášen na pátek 4.7.2014.
Konání Dětského dne, původně stanovené na konec měsíce června, se výbor rozhodl
odložit na konec srpna jako ukončení prázdnin z organizačních důvodů.
Př. Krejčová navrhla rozšířit termíny pálení o ještě jeden den, připadal v úvahu pátek.
Po diskusi a následné konzultaci s vedením kolonie Malina / přizpůsobili se našim pravidlům a pálí jen ve středu / se výbor rozhodl ponechat pálení na středeční odpoledne
jako doposud.
Dostavil se př. Lagovský, který je ochoten zdarma vytvořit a vést naše webové stránky.
Bylo dohodnuto, že připraví vzor a rozešle členům výboru ke schválení.
Př. Krejčí měl připomínku – v rámci otevření zahrádek veřejnosti by bylo záhodno
odstranit z plotů, zejména podél ulice Rybkové, nevzhledné plachty a rohože a nahradit

je např. živým plotem.
Revizní a kontrolní komise požaduje uzavření financí a účetnictví za I. pololetí 2014.
Za tím účelem se sejde s př. Holíkem a př. Krejčím ve čtvrtek 10.7.2014 odpoledne.
Paní Blahová dosud nezaplatila dlužnou částku za soukromé čerpání vody v kolonii,
př. Urbančíková jí napíše a bude zaplacení urgovat.
K bodu 7/: Př. Krejčí poděkoval přítomným za účast, vyslovil přesvědčení, že nový výbor bude
dobrý tým a v 18.30 hodin schůzi ukončil.
Zapsala: 26.6.2014 B.Urbančíková

