
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Kraví Hora 2 

 

Zápis z výborové schůze konané dne 21.1.2016 ve 13.00 hodin s účastí správců úseků 

 

Přítomni: Př. Kalina, př. Dolínková, př. Šebestová, př. Urbančíková, př. Svoboda, př. Mikuš, 

                př. Sedláčková, př. Chovancová, př. Dvorská, př. Hort 

 

Omluveni: Př. Svobodová, př. Malaníková 

 

Program schůze: 1/ Zahájení 

                            2/ Pošta 

                            3/ Finance 

                            4/ Organizační záležitosti 

                            5/ Závěr 

 

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

 

K bodu 2/: Př. Komárek, pozemek č.53, požádal o povolení vyhlídkové konstrukce na svém po- 

                  zemku. Výbor jednomyslně zamítl. 

                  Př. Buďa, pozemek č.354, požádal o povolení stavby zahradní boudy na řečeném  

                  pozemku. Rozhodnutí bylo odročeno do příští schůze výboru. 

                  Česká pojišťovna zaslala informace o placení pojistného. 

 

K bodu 3/: V roce 2016 nebyl zatím vykázán žádný pohyb na našem účtu. 

 

K bodu 4/: Registrace do Spolkového rejstříku úspěšně probíhá. 

                  Předseda př. Kalina podal návrh, abychom požádali Magistrát města Brna o prodloužení 

                  výpovědní doby na 24, příp. 36 měsíců. Zatím nebylo rozhodnuto. 

                  V měsíci lednu zasedalo ÚS ČZS, naše delegátka, př. Krejčová, se nedostavila na schůzi  

                  výboru aby nás informovala o jednání. 

                  Byla ukončena stará smlouva s Městskými vodárnami a kanalizacemi a podepsána 

                  smlouva nová. 

                  Vzhledem k dalším případům cizího vniknutí do kolonie požádal předseda tajemnici 

                  př. Urbančíkovou o vytvoření seznamu zahrádkářů včetně telefonických kontaktů. 

                  Je nutné dovybavit sklad nářadí o základní prostředky potřebné k opravám, dále  

                  bude zakoupena řetězová pila, případně další materiál v hodnotě cca 10 000,-Kč. 

                  Výbor jednomyslně schválil. 

                  Dále výbor jednomyslně doporučil a schválil vyřazení neexistujícího majetku z inventáře  

                  ZO pro nemožnost získání náhrady. 

                  Bude jednáno s panem Blumou o rekonstrukci dalších cca 70 bm plotu kolonie a rekon- 

                  strukci brány vjezdu do kolonie. 

                  Př. Kalina požaduje, aby se noví zájemci o zahrádky, stejně jako noví členové ČZS bez 

                  zahrádky, předem představili výboru na jeho zasedání. Výbor jednomyslně souhlasil, 

                  současně odsouhlasil přijetí př. Svítila jako nového člena ČZS bez zahrádky. 

                  Výbor jednomyslně souhlasil se změnami ve výši odměn členů výboru, RK a úsekářů, 

                  jak byly navrženy na listopadové schůzi výboru. 

                  Př. Sládková, pozemek č.175, nahlásila výboru novou adresu Úvoz 59c, 602 00 Brno. 

                  Byl odsouhlasen návrh př. Kaliny na opravu a zprovoznění udírny u Spolkové chaty. 

 

                  Př. Urbančíková seznámila výbor se svým úmyslem odstoupit z funkce tajemnice ZO. 

                  Dále odchází z funkce správce úseku př. Krejčová, př. Mikuš a př. Pavlík, nová úsekářka 

                  př. Zdeňka Dvorská byla výborem jednomyslně schválena do funkce. 



                  Př. Ondráš nenastoupí do funkce hospodáře, tato funkce na návrh předsedy nebude 

                  zatím obsazována. 

 

K bodu 5/: Př. Kalina poděkoval přítomným za účast a v 17.45 hodin schůzi ukončil. 

                  Příští schůze výboru bude 25.2.2016 ve 14.00 hodin. 

 

 

Zapsala: 21.1.2016 B.Urbančíková 

 

 

                   


