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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Kraví Hora 2   

Zápis z výroční hodnotící členské schůze konané dne 24. března 2016 v 16.00 hodin, v budově ÚS ČZS 

Brno 

Přítomno: 134 členů, tj. 37% 

Program schůze:  1/ Zahájení                              

   2/ Volba mandátové, volební a návrhové komise                             

     3/ Zpráva mandátové komise                                                         

   4/ Vyhodnocení roku 2015                              

   5/ Zpráva o hospodaření a rozpočet na rok 2016                              

   6/ Diskuse                              

   7/ Zpráva návrhové komise                             

     8/ Závěr   

Ad. 1/ Schůzi zahájil př. Svoboda a přivítal všechny přítomné. 

Ad. 2/ Do jednotlivých komisí byli navrženi – mandátová komise př. Svobodová, př. Vitula Michal a př.  

Činková Libuše, do návrhové  př. Šebestová Ivana, př. Dolínková Jiřina a př. Dvorská Zděňka, všichni 

byli jednomyslně zvoleni. 

Ad. 3/ Př. Svoboda pozastavil schůzi na základě oznámení mandátové komise o počtu přítomných 

celkem 134 členů, tedy není přítomna nadpoloviční většina, tím pádem není členská schůze v řádném 

časovém termínu usnášeníschopná.  

Ad.4/ Po uplynutí určené doby přednesl př. Kalina vyhodnocení roku 2015, představil nového 

hospodáře př. Horta Milana a novou tajemnici za př. Urbančíkovou Boženu, př. Činkovou Libuši.  

Upozornil všechny zahrádkáře, že není možné bez souhlasu výboru stavba jakéhokoli objektu na 

zahrádce, jelikož se jedná o pozemek v pronájmu.  

Dále seznámil přítomné s doplněním nářadí, které je možné si vypůjčit a zakoupení nového 

křovinořezu, řetězové pily, s tím, že k manipulaci s tímto nářadím jsou určeni příslušní členové 

zahrádkářské kolonie, jelikož docházelo k poškozování v důsledku neznalosti manipulace s těmito 

nástroji. 

Informoval o instalování nové hlavní brány a pravidlech při vjezdu do kolonie. Př. Kalina také žádá 

všechny zahrádkáře, aby se zúčastňovali vyhlášených brigád, neboť je potřeba vyčistit prostory kolem 

plotu a další práce dle potřeby. 

Na dotaz, mimo diskuzi, kolik se platí vodné, upozorňuje, že rozpis jednotlivých plateb je ve vývěsce, 

nebo je uveřejněn na internetových stránkách. 

Pan Kříž bude prodávat sazenice od 1. května každou sobotu u hlavní brány, podrobné informace 

budou uveřejněny ve vývěskách. 

Př. Svoboda děkuje př. Kalinovi za vyčerpávající informace a přistupuje k bodu 5. 
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Ad.5/ Př. Šebestová seznámila přítomné s hospodařením roku 2015, kdy bylo dosaženo přebytku i 

když platby za vodu byly v důsledku mimořádně suchého roku vyšší než plánovaná částka. A dále 

s rozpočtem na rok 2016 s plánem vytvořit do konce roku rezervu. 

Př. Svoboda podal zprávu o činnosti kontrolní komise, kdy ve složení př. Svoboda Jan, př. Malaníková 

a př. Svobodová pracovala komise v souladu s Osadním řádem. 

Kontrolní komise navrhuje schválit rozpočet. Rozpočet na rok 2016 je jednomyslně schválen. 

 

Ad. 6/ Diskuze 

Př. Kalina informuje přítomné, že město Brno zjišťuje zájem o zapůjčení kompostérů na 5 let. Bližší 

info na tel.č. 542 526 152 Dr. Studénková, bude zveřejněno na internetu a vývěskách. 

Př. Mareček zahr. č. 12 upozorňuje na velmi špatný stav plotu. Předseda př. Kalina sděluje, že na 

letošní rok je plánováno 50tis.Kč na opravu a bude se teprve rozhodovat, která část se opraví. Př. 

Svoboda upřesňuje, že v roce 2015 bylo opraveno cca 120m oplocení v hodnotě 47tis.Kč. 

Př. Mrázková žádá o přistavení více kontejnerů než jeden z důvodů nedostatečnosti, a jelikož má 

zahrádku u hlavní brány, má problémy s odpadem, který se už do kontejneru nevleze. Předseda 

odpovídá, že se uvažuje o objednání 2x 1 kontejneru v průběhu měsíce května. 

Př. Srubková  zahr. č. 291 dotaz, zda ten kdo má na zahrádce bazén, platí za větší spotřebu vody, 

předseda sděluje, že ano ve výši 150,-Kč malý bazén, 300,-Kč střední a velký bazén 1000,-Kč/rok. 

Jednotliví úsekáři budou kontrolovat. 

 

Ad. 7/ Př. Šebestová přednáší návrh usnesení, které je jednomyslně schváleno. 

Ad. 8/ Př. Kalina děkuje za účast a vyzývá všechny zahrádkáře ke spolupráci, slušnému chování jeden 

k druhému, přátelství a sděluje, že plánuje v jarních měsících přátelské setkání a posezení u spolkové 

chaty. 

Schůze byla ukončena v 17:30h. 

Zapsala: Libuše Činková 

 

 

 

 

 


