
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Kraví Hora 2 

 

Zápis z výborové schůze konané dne 27.8.2014 v 16.00 hodin 

 

                                                               Výpis 
 

Program schůze: 1/ Zahájení 

                            2/ Pošta 

                            3/ Finance 

                            4/ Organizační záležitosti 

                            5/ Závěr 

 

K bodu 2/: Zpravodaj ČZS č.2/2014. Zpravodaj obsahuje hodnocení veletrhu Techargo konaného 

                  na BVV ve dnech 30.3. - 3.4.2014. Usnesení Územní konference ze dne 22.5.2014, ve     

                  které byla zhodnocena činnost Územního sdružení za rok 2013, plán činnosti a roz- 

                  počet na rok 2014. Územní konference zvolila za předsedu ÚS ČZS Brno – město 

                  př. Martina Říhu, tajemnici př. Jarmilu Matějíčkovou a do 11-ti členného předsednictva 

                  za naši organizaci př. Magdu Krejčovou. 

 

K bodu 3/: Paní Blahová stále dluží ZO částku za soukromý odběr vody – 2x urgováno doporuče- 

                  nými dopisy které převzala. Pokud částku nezaplatí, bude zahájeno majetkoprávní 

                  řízení na Městské části Brno – Žabovřesky. 

 

                  Stav pokladny k tomuto datu je mínus 6 103,-Kč, na účtu je 130 555,90,-Kč, př. Holík 

                  má zůstatek 5 330,-Kč z vyplacené zálohy. 

 

                  Př. Šebestová se opět ujme účetnictví, byla kooptována výborem jednomyslně jako člen 

                  výboru s funkcí pokladní a účetní. 

                  Př. Krejčí jí předal hotovost a všechny materiály včetně razítka. 

                  Př. Holík vyslovil poděkování př. Krejčímu za významnou a účinnou pomoc výboru 

                  v období po rezignaci na funkce př. Šebestové a pana Stano. 

 

K bodu 4/: Dne 13. 9. 2014 /sobota/ bude uskutečněn prodej hnojiv od 14.00 hodin u Spolkové 

                  chaty. 

 

                  Je potřeba nahradit 4 vadné poklopy v kolonii novými – nebezpečí úrazu. Cena materi- 

                  álu je odhadem 1 500,-Kč, za práci nevíme. 

 

                  Ve dnech 25.9. - 27.9.2014 se uskuteční každoroční podzimní výstava výpěstků zahrád- 

                  kářů. O účasti naší kolonie bude teprve rozhodnuto. 

 

                  Na schůzi výboru se dostavil př. Lagovský, který vytvořil a spravuje naše webové 

                  stránky. Př. Krejčí se k jeho práci pochvalně vyjádřil. 

                  Naše webová adresa: www.zahradkari.cz/zo/kh2/ 

 

 

 

 

Zapsala: 27.8.2014 B.Urbančíková 

                  

http://www.zahradkari.cz/zo/kh2/

