Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Kraví Hora 2
Zápis z mimořádné schůze výboru konané dne 28.11.2014 v 17.00 hodin
Přítomi: Př. Holík, př. Dolínková, př. Urbančíková, př. Marková, př. Svoboda
Omluveni: Př. Šebestová, př. Malaníková, př. Svobodová
Program schůze: 1/ Zahájení
2/ Odměny
3/ Pošta
4/ Finance
5/ Organizační záležitosti
6/ Závěr
K bodu 1/: Předseda ZO př. Holík přivítal přítomné a zahájil schůzi.
K bodu 2/: V souladu s návrhem na hodnocení správců úseků byly diferencovaně stanoveny odměny správcům úseků podle výsledků jejich činnosti v roce 2014.
Byla stanovena výše odměn za IV. čtvrtletí 2014 členům výboru a členům kontrolní a
revizní komise.
Výbor tyto odměny jednomyslně odsouhlasil.
Dále výbor jednomyslně odsouhlasil odměnu ve výši 2 000,-Kč bývalému místopředsedovi předešlého výboru př. Tothovi, který zastával funkci po dobu 18 let.
K bodu 3/: Tři výtisky Zpravodaje ČZS č.2/2014, které byly rozděleny takto: 1x př.Holík
1x př. Urbančíková
1x př.Svoboda
Doporučený dopis př. Kretíkové s oznámením o jejím ukončení členství v ČZS a pronájmu pozemku č. 198 v důsledku naprostého nezájmu o obdělávání pozemku po dobu
delší než 3 roky vrátila pošta nedoručený.
K bodu 4/: Bylo zaplaceno pojištění Spolkové chaty na rok 2015 ve výši 4 842,-Kč.
Dále byla zaplacena faktura za spotřebu vody v měsíci listopadu 2014 – 877,-Kč.
Vzhledem ke zvýšení ceny vody a předpokládaným nutným opravám plotu a dalšího
společného majetku uvažuje výbor o zvýšení pronájmu za pozemky v roce 2015.
K bodu 5/: Dne 22.11.2014 byla zastavena voda v kolonii a výborem nově zakoupené kohouty
byly odmontovány a uloženy – prevence krádeží.
Žádáme členy ZO, aby sledovali pohyb cizích jedinců v kolonii /Osadní řád čl.18/.
Převody zahrádek jsou výhradně v kompetenci tajemnice př. Urbančíkové /zápis z
29.8.2013/, která také eviduje nové zájemce o zahrádky.
Nepřiměřeně vysoké finanční požadavky na prodej zahradní chatky/besídky, které zakládají první krok k likvidaci naší kolonie, budou řešeny podle Osadního řádu.
Prioritu má zahrádkářská činnost a předraženou chatku musí její majitel na vlastní

náklady odstranit / čl.22 Osadního řádu /, aby uvolnil pozemek k pronájmu dalšímu
uživateli.
Tento postup byl výborem jednomyslně schválen.
V této souvislosti žádáme členy ZO, aby prostudovali Osadní řád, zejména články č.4,
č.8, č.9, č.11 a č.22.
U převedených zahradních dílů, pokud nebyly z jakýchkoliv důvodů vráceny Podnájemní smlouvy, tyto Podnájemní smlouvy pozbývají platnost dnem převodu zahradního
dílu na jiného pronajímatele.
Výbor jednomyslně schválil.
Předseda ZO př. Holík se dne 24.11.2014 zúčastnil další schůzky ohledně úpravy cest
v oblasti Kraví hory. Ukázalo se, že Brno - střed disponuje menší částkou peněz, než
bylo původně předpokládáno, proto i zmíněné úpravy proběhnou v poněkud omezeném
rozsahu.
K bodu 6/: Předseda ZO př. Holík poděkoval přítomným za účast a v 18.30 hodin schůzi ukončil.

Zapsala: 28.11.2014 B.Urbančíková.

