
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Kraví Hora 2 

 

Zápis z výborové schůze konané dne 23.4.2015 v 16.00 hodin 

 

Přítomni: Př. Holík, př. Dolínková, př. Urbančíková, př. Marková, př. Malaníková, př. Svobodová. 

 

Omluveni: Př. Šebestová, př. Svoboda. 

 

Program schůze: 1/ Zahájení 

                            2/ Pošta 

                            3/ Finance 

                            4/ Organizační záležitosti 

                            5/ Závěr 

 

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

 

K bodu 2/: Žádost př.Stejskalové Dočekalové o povolení výpomoci paní Natálií Neumovou na 

                  pozemku č. 232, protože v roce 2015 bude několik měsíců pracovně mimo republiku. 

                  Výbor žádosti vyhověl do konce vegetačního období roku 2015, tj. do konce měsíce 

                  října 2015. Pokud bude př. Stejskalová nadále nepřítomna v republice, poskytne za- 

                  hrádku č. 232 jinému zájemci dle pořadníku. Písemnou odpověď zašle př. Urbančíková. 

 

K bodu 3/: Do dnešního dne nezaplatilo pronájem zahrádky 21 členů v celkové výši 54.196,-Kč. 

 

                  Stav účtu k aktuálnímu datu je 849.408,50 Kč, v pokladně máme 7.751,- Kč. 

 

                  Př. Šebestová zaplatí do 30.4.2015 polovinu nájmu městu Brnu ve výši 235.086,50 Kč, 

                  dále zaplatí za odebrané členské známky ČZS Brno. 

 

K bodu 4/: Písemné dotazy a připomínky členů z HČS byly většinou bezpředmětné. Za úvahu  

                  stojí připomínka př. Hartlové pozemek č. 187 – aby o víkendech a svátcích nebylo 

                  dovoleno používat v kolonii hlučné nářadí /pily, sekačky a pod./. 

 

                  Nemáme dostatek náhradních klíčů ke kolonii – zajistí př. Holík. 

 

                  Pracovníci na dohodu o provedení práce: 

                  Pan Nechvátal Antonín starší – odpracoval 43 hodin za 3.440,- Kč. 

                  Pan Nechvátal Antonín mladší – odpracoval 33 hodin za 1.980,- Kč 

                  Paní Nechvátalová Hana odpracovala 15 hodin za 900,- Kč 

                  Jedná se o práce spojené s pouštěním vody v kolonii od zavírání výpustných kohoutů 

                  až po veškeré opravy a montáž kohoutů na pozemcích.  

                  Výbor jednomyslně schválil. 

 

                  Př. Marková oznámila výboru svůj úmysl vzdát se funkce správce kolonie. Zatím však 

                  ve funkci zůstává. 

 

K bodu 5/: Předseda ZO př. Holík poděkoval přítomným za účast a v 17.50 hodin schůzi ukončil. 

 

 

 


