
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Kraví Hora 2 

 

Zápis z Hodnotící členské schůze konané dne 26.3.2015 v klubu UO Šumavská 2-4 v 17.00 hodin 

 

Program schůze: 1/ Zahájení a přivítání přítomných a hostů 

                            2/ Volba mandátové a návrhové komise 

                            3/ Zpráva o činnosti výboru za rok 2014 

                            4/ Zpráva o hospodaření organizace za rok 2014 

                            5/ Zpráva revizorů účtu za rok 2014 

                            6/ Zpráva mandátové komise 

                            7/ Diskuse 

                            8/ Zpráva návrhové komise – schválení usnesení 

                            9/ Závěr 

 

Schůzi vedl př. Jan Svoboda, zapisovala př. Božena Urbančíková. 

 

K bodu 1/: Př. Svoboda přivítal přítomné členy a hosty a zahájil schůzi. 

 

K bodu 2/: Mandátová komise byla navržena ve složení: Př. Pavlík Petr předseda, př. Marková  

                  Věra, př. Krejčová Magda, př. Chovancová Věra, př. Sedláčková Yvonna, př. Oškrda 

                  Oldřich – členové. 

                  Návrhová komise ve složení: Př. Oškrda Jiří předseda, př. Mikuš Josef a př. Grebe- 

                  níčková Anežka – členové. 

                  Obě komise byly jednomyslně zvoleny. 

 

K bodu 3/: Se zprávou o činnosti výboru v roce 2014 seznámil přítomné předseda ZO př. Holík 

                  viz příloha. 

 

K bodu 4/: Zprávu o hospodaření organizace za rok 2014 přečetla za nepřítomnou př. Šebestovou 

                  př. Malaníková – viz příloha. 

 

K bodu 5/: Př. Malaníková rovněž seznámila členy se zprávou revizorů účtu za rok 2014 – viz  

                  příloha. 

 

K bodu 6/: Podle zprávy mandátové komise bylo přítomno 143 členů, to je 39%, 20 členů bylo  

                  zastoupeno na základě plných mocí, to je celkem 163 členů a 43,9%. 

                  Dále byli přítomni 2 hosté. 

 

K bodu 7/: Zahrádka č.100 – navrhuje zjistit pomocí vývěsek kdo má na zahrádce bazén a jakého 

                  objemu. Dále se dotázal, kdy se bude v kolonii pouštět voda. 

                  Př. Halouzková č. 288 navrhla, aby majitelé bazénů měli vlastní vodoměr. 

                  Př. Vyhlídal č. 179 se dotázal, zda zahrádkám u plotu se počítá jako brigáda odstranění 

                  porostu kolem plotu. 

                  Př. Opletalová č.37 se dotázala na možnost vypůjčit si pilu. 

                  Byly nahlášeny tyto závady: č.305, č.347 a č.313 -vadný vodovodní kohoutek, č. 313 

                  navíc ještě prasklá přívodní trubka. 

                  Př. Máša č.30 se informoval na placení nájmu složenkami. 

                  Př. Halouzková č. 288 se dotazovala, zda jsou někde k nahlédnutí přesná data o hospo- 

                  daření kolonie. 

                  Vystoupil př. Lagovský, správce našich webových stránek, a informoval přítomné členy 

                  o naší webové adrese, kde najdou všechny požadované informace. 

                  Př. Novotná č.238 protestovala proti tomu, že letos se na schůzi nevybírá nájem a poš- 



                  tovné za složenky je drahé. Př. Malaníková se nabídla vybrat na místě nájem od těch,  

                  kteří ho mají s sebou. 

 

K bodu 8/: Předseda návrhové komise př. Jiří Oškrda seznámil přítomné členy s návrhem usnesení. 

                  Návrh byl jednomyslně přijat. Usnesení viz příloha. 

 

K bodu 9/: Př. Jan Svoboda poděkoval přítomným členům i hostům za účast a schůzi ukončil. 

 

 

 

Zapsala: 26.3.2015 B.Urbančíková 

 

 


