Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Kraví Hora 2
Zápis z výborové schůze konané dne 26.2.2015 v 15.00 hodin
Přítomni: Př. Holík, př. Dolínková, př. Marková, př. Urbančíková, př. Svoboda, př. Malaníková,
př. Svobodová, př. Mikuš, př. Chovancová, př. Sedláčková, př. Pavlík.
Omluveni: Př. Šebestová, př. Krejčová, př. Toth.
Program schůze: 1/ Zahájení
2/ Pošta
3/ Finance
4/ Příprava HČS
5/ Organizační záležitosti
6/ Závěr
K bodu 1/: Předseda ZO př. Holík přivítal přítomné a zahájil schůzi.
K bodu 2/: Obdrželi jsme obsáhlý dopis bez podpisu, kterým anonym bojuje za přítomnost koček
v kolonii jako součásti přírody.
Nabídka zhotovení propisovacích tužek s logem kolonie Kraví Hora 2 Brno – nemáme
zájem.
K bodu 3/: Stav účtu k aktuálnímu datu je 54 812,- Kč, v pokladně máme 4 255,- Kč.
K bodu 4/: Návrh usnesení připravil př. Holík.
Do komise mandátové byli navrženi tito členové: př. Pavlík Petr – předseda, př. Marková Věra, př. Krejčová Magda, př.Chovancová Věra, př. Sedláčková Yvonna a př. Oškrda
Oldřich členové.
Komise návrhová byla navržena v tomto složení: Př. Oškrda Jiří – předseda, př. Mikuš
Josef a př. Grebeníčková Anežka členové.
Ke každé pozvánce na schůzi dostanou všichni členové formulář plné moci, kterým po
vyplnění mohou předat svůj hlas jinému zahrádkáři v případě nepřítomnosti.
K bodu 5/: Předpokládané investice v roce 2015: nákup sekačky, stahovacích pásů na stojany,
AKU vrtačky. Dále přistavení kontejnerů /cca 9 000,- Kč/ a dle nutnosti opravy plotu
kolem kolonie a překrytí střechy nad přístřeškem u Spolkové chaty.
Plánované termíny výborových schůzí ve Spolkové chatě v roce 2015:
29.1.2015 v 15.00 hodin
26.2.2015 v 15.00 hodin
26.3.2015 v 17.00 hodin HČS
23.4.2015 v 16.00 hodin
25.6.2015 v 16.00 hodin se správci úseků
27.8.2015 v 16.00 hodin
29.10.2015 v 15.00 hodin se správci úseků
12.12.2015 ve 14.00 hodin

K bodu 6/: Předseda ZO př. Holík poděkoval přítomným za účast a v 16.00 hodin schůzi ukončil.
Příští mimořádná schůze výboru se bude konat 12.3.2015, místo a čas konání upřesní
př. Holík dodatečně.

Zapsala: 26.2.2015 B. Urbančíková

