Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Kraví Hora 2
Zápis z mimořádné schůze výboru s účastí správců úseků konané dne 10.1.2015 v 13.30 hodin
Přítomni: Př. Holík, př. Dolínková, př. Urbančíková, př. Marková, př. Malaníková, př. Svoboda,
př. Mikuš, př. Krejčová, př. Sedláčková, př. Pavlík.
Omluveni: Př. Šebestová, př. Krejčí, př. Toth, př.Svobodová, př. Chovancová.
Program schůze: 1/ Zahájení
2/ Organizační záležitosti – příprava Hodnotící členské schůze
3/ Závěr
K bodu 1/: Předseda ZO př. Holík přivítal přítomné a zahájil schůzi.
K bodu 2/: Doplnění čl.17 Osadního řádu o zákaz krmení koček v kolonii – znění bude upřesněno
na příští schůzi výboru.
Zda budou vybírány platby za pronájem zahrádek před zahájením schůze jako každoročně – bylo rozhodnuto, že ano.
Pálení – bylo navrženo, abychom změnili termín pálení ze středy na čtvrtek /podle
připomínek členů – středa ja dlouhý den na úřadech a proto nevyhovuje/. Změna
bude projednána také s vedením kolonie Malina.
Pronájem sálu k uspořádání schůze – požádáme kvestora UO o zapůjčení Klubu UO,
uskuteční př. Urbančíková. Další možnost by byl sál v hotelu Kozák na ulici Horové.
Převody pozemků a prodej chatek – požadavek prodejce vyšší než 30 000,-Kč musí
být doložen úředním odhadem, jinak je prodávající povinen na vlastní náklady chatu
z pozemku odstranit a umožnit tak další pronájem pozemku.
Je nezbytně nutné opravit a zpevnit ploty kolonie, zejména v horní části areálu. Bude
proto v rámci povinné brigády uskutečněno zasazení nových pevných sloupků, na které
se potom umístí pletivo. Brigádníci, pracující nad rámec povinných 3 hodin, dostanou
za každou hodinu vyplaceno 60,-Kč.
Dětský den a dny otevřených dveří – výbor po diskusi rozhodl, že nebudeme vyvíjet
iniciativu, ale případně se připojíme k šíře organizovaným akcím.
Roznášení pozvánek na HČS na dostupné adresy členům provedou jako každoročně
správci úseků. Ostatní pozvánky budou rozeslány poštou.
K bodu 3/: Předseda ZO př.Holík poděkoval přítomným za účast a ve 14.50 hodin schůzi ukončil.
Příští schůze výboru se bude konat ve čtvrtek 29.1.2015 v 15.00 hodin.

Zapsala: 10.1.2015 B. Urbančíková

