Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno, Kraví hora 2
Zápis
ze schůze výboru konané dne 23. dubna 2016 ve 14hodin

Program schůze :
1.Zahájení
2. Pošta
3. Finance
4. Organizační záležitosti

Omluveni : př. Šebestová, př.Svoboda,
Add. 1.) Schůzi zahájil předseda Kalina a všechny přítomné uvítal
Add. 2.) Pošta obsahuje žádosti o zařazení do seznamu uchazečů o zahrádky.
Add. 4.)
















Žádost o stavbu přístřešku na z. č. 53 paní Hamerská – schváleno
Žádost o stavbu přístřešku na chemické WC z. č. 232 paní Sawická – schváleno
Žádost o stavbu přístřešku na chemické WC z. č. 87 pan Kalina – schváleno
Registrace organizace - sídlo naši organizace bude na Křenove 67 u KSČM za poplatek
1000,- Kč/rok – schváleno
Registrace bude doplněna o nové sídlo a bude opětovně podána na rejstříkový soud
Vytvoření nového prostoru pro zahrádku - na pozemku ZO č. 165 byl vytvořen nový
prostor pro zahrádku, vedenou pod číslem 165 a o výměře 179 m2 a byla přidělena
novému členu ZO panu Kohoutkovi. V prvním roce (2016) bude poplatek 1000 Kč/rok. od
roku 2017 bude poplatek dle výměry a schváleného nájmu. Pan Kohoutek si vybuduje
přívod vody od spolkové chaty na vlastní náklady, stejně tak si na vlastní náklady
vybuduje zahradní chatku do rozměru 8 m2. Dále je povinnen na vlastní náklady oplotit a
upravit přidělený pozemek. Plot u spolkové chaty může být do max výšky 2 m –
schváleno
Žádost o zavěšení neprůhledné zelené plotové plachty na z.č. 164 do výše 2m u
společných WC v délce max 5 m – povoleno
Noví členové ZO zahr. č. 130 – Lubomíra Zamazalová
zahr. č. 54 – Ing. Jiří Hamerník
zahr. č. 224 – Petr Bílek
zahr. č. 284 – Eva Budinská
zahr. č. 140 - Tomáš Pacík
zahr .č. 165 – Miroslav Kohoutek – všichni byli schváleni
Předseda ZO pan Kalina nakoupil nové nářadí a základní materiál, bylo zkontrolováno a
odsouhlaseno
Předseda ZO navrhl hledat údržbáře - výbor se pokusí najít někoho mezi zahrádkáři
Poplatek za převod zahrádky bude jednotný pro všchny (nový člen ZO i převod v rodině).
poplatek je stanovený na 250,- Kč – schváleno
Paní Urbančíková požádala výbor o vyplacení nároku na odměnu za 2 měsíce roku 2016
+ příspěvek na telefon + odměnu za převod zahrádky – schváleno
Požadavek na kontejner pro odvoz odpadu pro zahrádkáře - kontejner bude přistaven ve
druhé polovině května



Půjčovna nářadí - motorové a elektrické nářadí bude půjčeno za poplatek 50,- Kč za
každý započatý den. Zahrádkář je povinen si z vlastních fin. zdrojů pořídit spotřební
materiál (brusný papír, vrtáky, benzín a pod.) Motorová pila a křovinořez nebudou
půjčovány. Je možnost nechat si objednat práci za poplatek podle výše stanovené práce

Schůze byla ukončena v 16:15h, př. Kalina poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil.

Zapsala:
Libuše Činková

