Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno, Kraví hora 2
Zápis
ze schůze výboru konané dne 25. června 2016 ve 14:30hodin

Předseda př. Kalina přivítal všechny přítomné, včetně úsekářů, kteří byli k dnešní schůzi pozváni.
Program schůze :

- úvod
- organizační záležitosti
- úsekáři – zjištěné vady
- př. Šebestová – ekonomické informace
- ostatní
- závěr

Omluveni: př. Buďa Jiří
1. Předseda pročetl poznámky zahrádkářů, které odevzdali na členské schůzi, a pokud ještě
nebyli uvedené závady (voda, kohoutky, cestičky) odstraněny, bude řešit s jednotlivými
žadateli.
2. Vyzval úsekáře, aby průběžně evidovali zahrádkáře, kteří si umístili bazény a velikost těchto
bazénu, podle které bude těmto vyměřen poplatek za vodu a připočten k členskému poplatku
za rok 2017 a to ve výši, jak bylo odsouhlaseno na výroční členské schůzi 150,-Kč malý bazén,
300,-Kč střední a velký bazén 1000,-Kč/rok.
3. Při této příležitosti doporučuje také všechny nabádat k šetrnosti při zalévání.
4. Předseda osobně při procházení zahrádkovou kolonii upozorňuje jednotlivé pronajímatele
zahrádek, aby dbali na udržování svého pozemku, např. zahr. č.94 př. Křížová Eva byla
vyzvána k odstranění přerůstajících stromů a keřů do cesty a k odstranění starých stromů, také
se budou zahrádkáři vyzývat, aby své pozemky využívali v souladu s Osadním řádem a ne jen
vytvořit zatravněnou plochu. Úsekáři by měli vyzvat jednotlivé zahrádkáře k odstranění vad,
případně i písemně s uvedením termínu k odstranění vady a také upozorňovat na dodržování
hranic pozemku při výsadbě květin, stromů a keřů, aby rostliny nezasahovaly do cest.
5. Na základě připomínek některých zahrádkářů by také měli úsekáři upozorňovat ty, kteří grilují,
že nemohou používat dřevo, či jiné topivo vlhké, čadící, či jinak obtěžující jejich sousedy.
6. Dále žádá všechny přítomné ke shovívavosti s novými zahrádkáři, kteří samozřejmě potřebují
určitý čas k tomu, aby dali své zahrádky do přijatelného stavu, neboť v poslední době byly
převedeny hlavně ty zahrádky, o které se nikdo dlouhodobě nestaral.
7. Úsekáři by také měli v co nejkratší době nahlásit práce potřebné na společných prostorách,
aby se mohly vyhlásit termíny brigád a rozsah práce.
8. Př. Dolínková Jiřina navrhuje, aby přistavený kontejner byl ponechán na místě pouze např.
jedno odpoledne a pověřený úsekář hlídal, aby nebyl kontejner naplněn spalitelným odpadem
a poté hned nechat odvést, jak při této příležitosti upozorňuje předseda - pronájem kontejneru
stojí Kč 5.500. Byl by jistě v tom případě dostačující 1 kontejner. Jednomyslně odsouhlaseno.
9. Dále upozorňuje na nutnost kontroly označení zahrádek a chatek příslušným číslem, třeba i
napsaným barvou na dveřích chatky, ev. boudy.

10. Dalším problémem jsou ořešáky, které by na zahrádkách neměly vůbec být – viz Osadní řád,
přerůstající keře do veřejného prostoru za plotem, a také navrhuje, aby byla v případech
výpůjčky dražšího nářadí vybírána fin.záloha.
11. Př. Kalina Alexander při procházení zahrádkovou kolonií seznamuje starší a potřebné
zahrádkáře s obnoveným inventářem – různé nářadí, sekačky, křovinořez apod. s tím, že při
těžší ev. odborné práci je možné domluvit si za úplatu výpomoc.
12. Pokud v rámci brigády budou vyřezány křoviny zasahující do cest, plotu, společných prostor,
hned v rámci brigády spálit. Bude včas upozorněn HZS JmK.
13. Je nutná oprava spolkové chaty, bude vyčíslen náklad na potřebný materiál a práce na střeše.
14. Př. Činková Libuše – za druhé čtvrtletí bylo převedeno 22 zahrádek. Všichni přítomní obdrželi
aktualizovaný seznam zahrádkářů.

Informace úsekářů.
Př. Vitula Michal
- zahr. č. 47 - neoznačená parcela
- zahr. č. 60 - zaroostlá trávou a neoznačená
- zahr. č. 72, 78 - zarostlé, vysoká tráva
- zahr. č. 70 - pouze zatravněná
- zahr.č. 97 - zarostlá trávou
Uvedení zahrádkáři byli písemně vyzváni k odstranění vad s termínem 1 měsíc.

Př. Dvorská Zdeňka
- zahr. č. 163 – pouze zatravněná
- zahr. č. 178 – zarostlá a chybí označení
- zahr. č. 183 - zarostlá
- zahr. č. 185b - zarostlá (hotový prales) – termín odstranění 14 dnů, písemná výzva!
Všichni byli vyzvání s uvedením termínu odstranění vad.

Př. Chovancová Věra
- zahr. č. 188 – posekat trávu, odstranit porost na plotě
- zahr. č. 191 - posekat trávu a odstranit porost u plotu podél hlavní cesty
- zahr. č. 210 – posekat trávu a odstranit porost u plotu podél hlavní cesty
- zahr. č. 217 – posekat trávu
- zahr. č. 231 - - posekat trávu a odstranit porost u plotu podél hlavní cesty
Jmenovaní byli vyzvání, aby uvedli zahrádky do pořádku do konce června.

Př. Sedláčková Yvonna
- zahr. č. 286 Bínová Ludmila – vysoká tráva, zanedbaná na dřívější upozornění nikdo nereaguje
- zahr. č. 288 Halouzková Milada - vysoká tráva, zanedbaná, bez označení, na upozornění nikdo
nereaguje
- zahr. č. 278 – neteče voda – vůbec

Př. Svítil Luděk
- zjištěné bazény zahr. č. 104, 107, 140.

Ekonomické informace
- Př. Šebestová Ivana – na základě předběžného plnění čerpání financí (zaplacení nájmu městu
Brnu a dalších povinných plateb), navrhuje proto zaplatit nájem městu Brnu za II. pololetí 2016,
poplatek za registraci, je vytvořena finanční rezerva na vodné a mohou se vyplatit odměny výboru.
- Dosud nezaplacené členské příspěvky zahr. č. 48, 115, 288, bude se řešit.

Ostatní
- Př. Svoboda Jan – za kontrolní komisi nemá žádné připomínky a informace.
- Př. Kalina Alexander– opět byl na ČZS podepsat registraci, navrhuje, aby byl proplacen materiál
a rozdělané práce na udírně a dokončit udírnu vlastními silami. Schváleno
- Dále sděluje, že p. Krejčová neseznámila výbor s výsledky z jednání na ústředí a proto předseda
navrhuje ukončit spolupráci. Odsouhlaseno jednomyslně.

Závěr
Předseda poděkoval za účast a práci, kterou všichni vynaložili, aby se úroveň zahrádkové kolonie
pozvedla a s přáním pěkného dne schůzi ukončil.

Schůze byla ukončena v 15:49h.
Zapsala: Libuše Činková

