Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Kraví Hora 2
Zápis z výborové schůze konané dne 27.8.2015 v 16.00 hodin
Přítomni: Př. Holík, př. Dolínková, př. Urbančíková, př. Svoboda, př. Šebestová, př. Krejčová,
př. Hort
Program schůze: 1/ Zahájení
2/ Pošta
3/ Finance
4/ Organizační záležitosti
5/ Závěr
K bodu 1/: Schůze byla zahájena v 16.00 hodin.
K bodu 2/: Žádost př. Simra, pozemek č.331, o povolení rekonstrukce zahradní boudy na nářadí.
Výbor schválil za obvyklých podmínek.
K bodu 3/: Příjmy byly naplněny.
Byla uhrazena druhá polovina nájmu městu Brnu, faktura za vodu do 31.7.2015,
zaplaceny členské známky za rok 2015.
Zbývá uhradit pojištění Spolkové chaty cca 5.000,-Kč, spotřeba vody za měsíce
srpen až říjen 2015.
Plánovaná spotřeba vody byla již překročena a finanční částka vyčerpána, nyní
čerpáme z rezervy již 23 645,-Kč a částka k úhradě vody bude vyčerpána při stavu
vodoměru 11 977 m3 / současný stav vodoměru je 9 688 m3/.
Zůstává jediná finanční rezerva ve výši 61 000,-Kč za nerealizované organizační
náklady.
Byla vyplacena částka 2 000,-Kč př. Hortovi za údržbu a opravy nářadí a drobné
opravy v kolonii.
Dále byla vyplacena částka 1 380,-Kč panu Nechvátalovi za údržbu vodovodní sítě
v kolonii – celkem odpracováno 23 hodin/60,-Kč.
Vzhledem k vysoké spotřebě vody v letošním roce a naprostému vyčerpání finanční
rezervy bude pravděpodobně nutné zvýšit nájem pro příští rok cca o 2,0 – 2,50-Kč/m2.
S tímto návrhem budou členové seznámeni prostřednictvím webových stránek a vývěsek
v kolonii a budou vyzváni, aby se k němu vyjádřili.
K bodu 4/: Dosavadní předseda ZO př.Holík podal výboru rezignaci na funkci k 27.8.2015 z důvodu vážných zdravotních potíží. Předal tuto rezignaci, 2 razítka ZO, klíče od skladu
nářadí a Spolkové chaty tajemnici př.Urbančíkové.
K návrhům na doplnění současného výboru případně vytvoření nového se nikdo konkrétně nevyjádřil, stejně tak výbor nedospěl k závěru ohledně uskutečnění uvažované
mimořádné členské schůze v měsíci září 2015.
K bodu 5/: Schůze byla ukončena v 17.30 hodin.
Zapsala: 27.8.2015 B. Urbančíková

