
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Kraví Hora 2 

 

Zápis z výborové schůze konané dne 29.1.2015 v 17.00 hodin 

 

Přítomni: Př. Holík, př. Dolínková, př. Marková, př. Šebestová, př. Urbančíková, př. Svoboda, 

                př. Malaníková. 

 

Omluveni: Př. Svobodová 

 

Program schůze: 1/ Zahájení 

                            2/ Pošta 

                            3/ Finance 

                            4/ Organizační záležitosti 

                            5/ Příprava HČS 

                            6/ Závěr 

 

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

 

K bodu 2/: Zápis od Ing. Žitníka z informativní schůzky ohledně úpravy chodníků na Kraví Hoře. 

 

                  Upozornění České pojišťovny o splatnosti pojištění Spolkové chaty za rok 2015 

                  ve výši 4 842,-Kč. 

 

                  Oznámení PČR – jednání o případu vloupání do skladu v naší kolonii bylo odloženo. 

 

K bodu 3/: Tento bod nebyl projednáván. 

 

K bodu 4/: Př. Holík provedl kontrolu minulého zápisu. 

 

                  Jako doplnění Osadního řádu bylo odhlasováno, že v čl.17 bude uveden zákaz krmení 

                  koček v kolonii. 

 

                  Př. Holík připravil stručný výtah z Osadního řádu týkající se převodu pozemků. 

 

                  Výbor jednomyslně odsouhlasil návrh na zvýšení pronájmu pozemků v roce 2015 

                  o 1,- Kč/m2, to znamená 11,- Kč m2. 

 

                  Př. Šebestová navrhla navýšit čtvrtletní odměnu místopředsedkyně př. Dolínkové na  

                  částku 2 000,- Kč. Výbor jednomyslně schválil. 

 

                  Evidování odpracovaných brigád – př. Dolínková vypracuje formulář pro přehlednější 

                  evidenci. 

 

                  Př. Malaníková navrhla vyplatit př. Šebestové mimořádnou odměnu ve výši 5 000,- Kč 

                  za zpracování účetnictví organizace za rok 2014 a také za IV. čtvrtletí roku 2013. 

                  Výbor jednomyslně schválil. 

 

                  Bazény na pozemcích – větší spotřeba vody bude účtována jednotlivým zahrádkářům 

                  podle objemu bazénů od 300,- Kč až po 1000,- Kč / př.Ondráčková pozemek č.188/. 

 

                  Př. Krejčová navštívila př. Hrdovou – novou zahrádkářku na pozemku č.185, která 

                  dodnes neprojevila zájem o pozemek pečovat. Údajně dá zahrádku k dispozici. 



K bodu 5/: Na letošní HČS nebudou vybírány peníze za pronájem zahrádek. Členům tato skutečnost 

                  bude dána na vědomí na pozvánce na schůzi. 

 

                  K pozvánkám na HČS bude připojen formulář – plná moc, kterou budou členové moci 

                  použít v případě své neúčasti a pověřit jiného člena, aby za ně hlasoval. 

 

                  Kdo povede HČS? Byl navržen př. Svoboda, bude se dále jednat. 

 

K bodu 6/: Předseda ZO př. Holík poděkoval přítomným za účast a v 18.45 hodin schůzi ukončil. 

                  Příští schůze výboru se bude konat s účastí správců úseků 26.2.2015. 

 

 

 

 

Zapsala: 29.1.2015 B.Urbančíková 


