
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Kraví Hora 2 

 

Zápis z mimořádné členské schůze konané dne 10.11.2015 v 16.00 hodin 

 

Přítomno: 154 členů /včetně plných mocí/, 1 host – př. Martin Říha, předseda Územního sdružení 

                  Českého zahrádkářského svazu. 

 

Program schůze: 1/ Zahájení 

                            2/ Volba mandátové, volební a návrhové komise 

                            3/ Krátká zpráva o činnosti výboru 

                            4/ Zpráva o hospodaření 

                            5/ Zpráva mandátové komise 

                            6/ Volba předsedy ZO 

                            7/ Diskuse 

                            8/ Zpráva návrhové komise 

                            9/ Závěr 

 

K bodu 1/: Schůzi zahájil a dále vedl př. Svoboda, který přivítal přítomné členy a hosty. 

 

K bodu 2/: Do komise mandátové byli navrženi: Př. Pavlík Petr předseda, př. Chovancová Věra a 

                  př. Svobodová Marie členové. 

                  Do komise návrhové byli navrženi: Př. Dolínková Jiřina předseda, př. Šebestová Ivana  

                  a př. Dvorská Zdena členové. 

                  Do komise volební byli navrženi: Př. Svoboda Jan předseda, př.Mikuš Josef, př. Svobo- 

                  da Zdeněk a př. Sedláčková Yvonna členové. 

                  Všechny tři komise byly jednomyslně schváleny. 

 

K bodu 3/: Zprávu o činnosti výboru za období 1.4. - 31.10.2015 přečetla př. Urbančíková. 

 

K bodu 4/: Se zprávou o hospodaření seznámila přítomné členy př. Šebestová. 

 

K bodu 5/: Mandátová komise oznámila přítomnost 142 členů /154 včetně plných mocí/, což je 

                  50,1% členské základny. Prohlásila schůzi za usnášeníschopnou. 

 

K bodu 6/: Volbu předsedy ZO řídil předseda volební komise př. Jan Svoboda. 

                  Členům se představili 2 kandidáti, př. Alexandr Kalina, zahrádka č. 87, a př. Jaroslav 

                  Lukeš, zahrádka č. 47 a zodpověděli dotazy členů. 

                  Poté bylo přistoupeno k volbě. 

                  Zvolen byl př. Alexandr Kalina 99 hlasy, př. Lukeš obdržel 5 hlasů. 

 

K bodu 7/: Př. Říha si vzal slovo a upozornil na zimní kurzy zahrádkářů, které se budou konat 

                  v budově na Křenové č. 67. 

                  Dále informoval o možnosti využití slevy pro zahrádkáře v moštárně v Tuřanech. 

                  Doporučil zahrádkářům seznámit se s Územním plánem statutárního města Brna. 

 

K bodu 8/: S usnesením MČS seznámila přítomné členy př. Šebestová, členka návrhové komise. 

                  Usnesení bylo jednomyslně přijato. Je závazné pro všechny členy ZO. 

 

K bodu 9/: Př. Svoboda poděkoval přítomným členům za účast a v 18.00 hodin schůzi ukončil. 

 

Zapsala: 10.11.2015 B. Urbančíková 


