
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Kraví Hora 2 

 

Zápis z mimořádné schůze výboru konané dne 27.9.2015 v 15.00 hodin 

 

Přítomni: Př. Dolínková, př. Urbančíková, př. Šebestová, př. Svobodová, př. Svoboda 

 

Omluveni: Př. Malaníková 

 

Program schůze: 1/ Zahájení 

                            2/ Pošta 

                            3/ Finance 

                            4/ Organizační záležitosti 

                            5/ Závěr 

 

K bodu 1/: Schůze byla zahájena v 15.00 hodin. 

 

K bodu 2/: Př. Sawická požádala o povolení rekonstrukce boudy na nářadí na pozemku č.237. 

                  Výbor povolení udělil. 

 

                  Př. Levíček, pozemek č.121, oznámil výboru svůj úmysl převést uvedený pozemek 

                  na pana Martina Nekudu a ukončit tak své členství v ČZS. 

 

                  Na výzvu výboru, aby se členové vyjádřili k možnému navýšení nájmu pro rok 2016 

                  v důsledku vyčerpání finančních rezerv na spotřebu vody v letošním roce jsme zatím 

                  obdrželi 34 písemných odpovědí, z toho 31 souhlasí s navýšením nájmu, 2 jsou pro 

                  šetření vodou, 1 je pro šetření a pokud to nebude stačit, tak navýšit nájem. 

 

                  Výzva členů k návrhům nového výboru – 1 anonym pro pana Františka Filu,  

                  př. Skácelová navrhuje dvě zahrádkářky – př.Mgr. Kupčíkovou a př. Holainovou. 

 

K bodu 3/: Stav účtu k dnešnímu datu je 191 051.70 Kč. Odhadovaná platba za vodu v měsíci 

                  září dle stavu vodoměru je cca 12.000,-Kč, dále přistavení kontejneru koncem měsíce 

                  října za 4.500,-Kč, pojištění Spolkové chaty 6.000,-Kč a další rekonstrukce cca 50bm 

                  plotu odhadem za 20.000,-25.000,-Kč. 

 

K bodu 4/: Př. Krejčí se výboru nabídl, že se ujme jednání s Magistrátem města Brna ohledně 

                  nové podnájemní / nově pachtovní/ smlouvy a registrace naší ZO. K tomu požaduje 

                  pověření výboru k jednání za organizaci. Výbor mu toto neomezené pověření odmítl. 

 

                  Dvě pily, které máme v inventáři a nejsou funkční, jsme nechali odborně posoudit a  

                  jako neopravitelné budou z inventáře vyřazeny. Zatím nemá výbor v úmyslu kupovat 

                  pily nové. 

 

                  Plánovaná rekonstrukce další části plotu proběhne ve dnech 17.10 – 20.10.2015, 

                  zahrádkáři budou vyzváni k brigádnické spolupráci. 

 

K bodu 5/: Scůze byla ukončena v 16.45 hodin. 

 

 


