
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Kraví Hora 2 

 

Zápis z výborové schůze konané dne 25.2.2016 ve 14.00 hodin 

 

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

                př. Buďa, př. Svítil, př. Činková 

 

Omluveni: Př. Svobodová, př. Vitula 

 

Hosté: Př. Komárek 

 

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/: Žádost př. Budi, pozemek č.354, o povolení rekonstrukce zahradní boudy v původním  

                  rozměru – výbor jednomyslně schválil. 

                  Žádost př. Valihrachové, pozemek č.222, o povolení rekonstrukce stávající chatky výbor 

                  rovněž jednomyslně schválil. 

                  Žádost př. Komárka, který na pozemku č.53 vytvořil zcela atypickou stavbu a tuto sku- 

                  tečnost přišel výboru vysvětlit a žádost podpořit osobně byla výborem jednomyslně 

                  zamítnuta a př. Komárkovi bylo uloženo stavbu neprodleně z pozemku odstranit. 

                  Dopis České pojišťovny, doručený na soukromou adresu př. Holíka, byl předán  

                  př. Kalinovi. 

                  Mailovou poštou obdržel př. Kalina od pana Urbančíka upozornění na domnělé nedos- 

                  tatky nového systému umožnění vjezdu zahrádkářů do kolonie autem. 

 

K bodu 3/: Bylo zaplaceno 22 800,-Kč za členské známky pro rok 2016. 

                  Průběžně přicházejí platby nájemného od zahrádkářů. 

                  Dosud jsme neobdrželi výměr nájemného z Magistrátu města Brna. 

 

K bodu 4/: Př. Kalina navrhl přesunout plánované schůze výboru ze čtvrtků na soboty vždy va sta- 

                  noveném týdnu a čase. 

                  Za odstupující př. Urbančíkovou byla navržena do funkce tajemnice ZO př. Činková, 

                  kterou výbor jednomyslně schválil. Př. Činková nebude zatím členem výboru. 

                  Dále byli navrženi noví úsekáři př. Buďa a př. Svítil, výbor je jednomyslně schválil. 

                  Dalším novým úsekářem byl navržen př. Vitula, který se však z této schůze omluvil. 

                  Registrace naší ZO do Spolkového rejstříku není dosud ukončena. 

                  Př. Malaníková měla několik dotazů ohledně připravované revizní zprávy pro HČS. 

                  Bude nutné upozornit BVK a ČP na změnu doručovací adrsey naší ZO a vyřešit podpi- 

                  sové právo př. Šebestové v bance FIO. 

 

K bodu 5/: Předseda ZO př. Kalina poděkoval přítomným za účast a v 15.45 hodin schůzi ukončil. 

 

 


