
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Kraví Hora 2 

 

Zápis z výborové schůze s účastí správců úseků konané dne 30.10.2014 v 15.00 hodin 

 

Přítomni: Př. Holík, př. Dolínková, př. Marková, př. Urbančíková, př. Svobodová, př. Mikuš,              

                 př. Krejčová, př. Toth, př. Pavlík, př. Sedláčková, př. Chovancová. 

 

Omluveni: Př. Svoboda, př. Malaníková, př. Šebestová, př. Krejčí.  

 

Program schůze: 1/ Zahájení 

                            2/ Zpráva o stavu zahrádek podaná správci úseků 

                            3/ Pošta 

                            4/ Finance 

                            5/ Organizační záležitosti 

                            6/ Závěr 

 

K bodu 1/: Předseda ZO př. Holík přivítal přítomné a zahájil schůzi. 

 

K bodu 2/: Př. Dolínková krátce pohovořila o úpravě zahrádek a vzájemných vztazích mezi zahrád- 

                  káři. Poté předala slovo jednotlivým správcům úseků, kteří podali zprávu o stavu zahrá- 

                  dek. Zpráva – viz příloha. 

                  Předseda ZO př. Holík poděkoval správcům úseků a vyzval je k odchodu, pouze př.  

                  Krejčová a př. Toth zůstali. Př. Holík opětovně vyzval př. Krejčovou, aby odešla,  

                  př. Toth se s výborem rozloučil před plánovanou závažnou operací, výbor mu popřál  

                  hodně zdaru a poté odešel.. 

                  Dále jednal výbor v základním složení. 

 

K bodu 3/: Žádosti o povolení stavby zahradní chatky na nářadí na pozemcích č.47 př. Lukeš, 

                  č. 276 př.Doležalová a č.349 př.Pekárková doplněné nákresy byly výborem projednány 

                  a odsouhlaseny. Rozhodnutí výboru dá písemně na vědomí př. Urbančíková. 

 

                  Usnesení PČR ve věci podezření spáchání trestného činu zpronevěry panem Stano –  

                  šetření bylo odloženo pro doložení neúplných materiálů. Oznamovatel má však právo 

                  domáhat se svých práv občanskoprávní cestou. 

                  Výbor uložil př. Holíkovi projednat tuto skutečnost s právníkem ÚS ČZS. 

 

                  Př. Urbančíková oznámí písemně doporučeným dopisem s dodejkou s návratkou 

                  př. Kretíkové konečné rozhodnutí výboru o jejím vyloučení z ČZS a ukončení pronájmu 

                  pozemku č. 198. Současně ji vyzve k odstranění osobních věcí z pozemku a uvolnění 

                  pozemku pro jiného uživatele. Důvodem je naprostý nezájem o zahrádkářskou práci a 

                  trvalé zanedbávání pozemku po dobu delší než 3 roky přes četná upozornění ze strany  

                  výboru. 

 

K bodu 4/: Byla zaplacena faktura Brněnských vodáren a kanalizací ve výši 4 621,-Kč za spotřebu 

                  vody v měsících září a říjen 2014. 

 

                  Stav konta k aktuálnímu datu je 98 588,10 Kč, v pokladně máme 8 155,00 Kč. 

 

                  Jednotlivým členům výboru byly vyplaceny odměny za III. čtvrtletí 2014. 

 

K bodu 5/: Jako host se dostavila písemně pozvaná př.Šrolerová, pozemek č.40, které výbor dlužil 

                  vyčerpávající odpověď na její diskusní příspěvek z NVČS dne 19.6.2014. Její dotaz 



                  se týkal průhlednosti účetnictví pro všechny členy. Závěr – informace o příjmech a vý- 

                  dajích a uzávěrku účetnictví budeme zveřejňovat na našich webových stránkách. 

 

                  Dalším hostem byl př. Kalvoda, kterého jsme písemně vyloučili z ČZS a vyzvali ho, 

                  aby odstranil z kolonie svoje včelstva. Požádal výbor o možnost dát včelstva na některou 

                  jinou zahrádku, protože je nemá kam umístit. Po delší diskusi bylo domluveno, že pro- 

                  věří několik variant možností a seznámí výbor s výsledkem. 

 

                  Výbor dodatečně schválil termíny pálení v kolonii v měsíci říjnu, a to každé úterý, středu  

                  a pátek od 10.00 do 19.00 hodin 

 

                  Př. Holík přečetl přítomným zápis z informativní schůzky dne 3.9.2014 ve věci opravy 

                  chodníků na Kraví Hoře. 

 

                  Př. Holík projedná s panem Nechvátalem způsob opravy střechy nad verandou u Spolko- 

                  vé chaty včetně nákladů. Střechou zatéká a je nutné provést opravu ještě před zimou. 

 

                  Plánujeme dokoupit některé nářadí pro kolonii, př. Šebestová provede finanční kalku- 

                  laci. Dále je potřeba pořídit číslovací raznici pro ozačení klíčů k jednotlivým pozemkům. 

 

                  Veškeré plánované akce včetně rozpočtu musí být předem schváleny výborem. 

 

                  Př. Holík zdůraznil, že každý člen naší ZO má právo zúčastnit se výborové schůze po  

                  předchozím ohlášení s jakýmkoliv problémem nebo dotazem. 

 

                  Noví zahrádkáři v roce 2014 postupně schváleni výborem: 

                           č. 300  Prokop Zahrádka                          od 2.1.2014 

                           č. 354  Irena Bobková                              od 2.1.2014 

                           č. 66    Věra Pucáková                              od 13.3.2014 

                           č. 292  Andrea Gábiková                          od 13.3.2014 

                           č. 340  Adéla Elbel                                   od 13.3.2014 

                           č. 210  Kateřina Koplíková                      od 17.3.2014 

                           č. 290a Vojtěch Krybus                            od 17.3.2014 

                           č. 97    Jan Malůšek                                  od 25.3.2014 

                           č. 273  Jitka Chyczyi Pešková                  od 28.3.2014 

                           č. 241  Radka Šťastná                               od 28.3.2014 

                           č. 104  RNDr Eva Slonková                     od 10.4.2014 

                           č. 270  Jana Tomanová                             od 22.4.2014 

                           č. 222  Barbora Valihrachová                   od 19.5.2014 

                           č. 78    Lukáš Bělehrádek                         od 20.5.2014 

                           č. 13    Pavel Řepka                                  od 24.5.2014 

                           č. 332  Barbora Prátová                            od 22.5.2014 

                           č. 185  Ľubica Hrdová                              od 23.5.2014 

                           č. 331  Patrik Simr                                    od 25.7.2014 

                           č. 164  Ing Radim Sikora                          od 10.9.2014 

                           č. 218  Mgr Jana Sklenaříková                 od 29.9.2014 

                           č. 7      Eva Fuxová                                   od 30.9.2014 

                           č. 42    Marcela Skřičková                        od 1.10.2014 

                           č. 349  Terza Pekárková                            od 1.10.2014 

                           č. 185a Taťána Janová                              od 13.10.2014 

                           č. 161  Dana Hrabovská                           od20.10.2014 

                           č. 38    Ivana Zlámalová                           od 3.11.2014 



                  Celkem 26 nových zahrádkářů, v současnosti jsou všechny zahrádky pronajaté. 

 

 

K bodu 6/: Předseda ZO př. Holík poděkoval přítomným za účast a v 17.00 hodin schůzi ukončil. 

 

 

 

Zapsala: 30.10.2014 B.Urbančíková 

                   

 

 

 

              

 


