
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno, Kraví hora 2 

Zápis 

ze schůze výboru konané dne 29. října 2016 ve 14:30hodin 

 

Přítomni : př. Buďa, Činková, Dolínková, Kalina, Malaníková, Sedláčková, Svítil, Svoboda, 

Svobodová, Šebestová, Zobačová. 

Omluveni: př. Hort, Krejčová, Vitula 

Program schůze : - úvod 

- organizační záležitosti 

- př. Šebestová – ekonomické informace 

- ostatní 

- závěr  

 

Předseda př. Kalina úvodem přivítal všechny přítomné, včetně úsekářů, kteří byli k dnešní schůzi 

přizváni. 

Organizační záležitosti: 

 

1.) Předseda př. Kalina informuje přítomné a ukončení činnosti jak na zahrádce, tak i jako účetní 

př. Šebestové a to ze zdravotních důvodů. Jakmile ukončí účetní rok, předá tuto činnost př. 

Zobačové, se kterou již předseda hovořil a př. Zobačová souhlasila, protože pracovala jako 

účetní, bude plnohodnotnou náhradou za př. Šebestovou. 

 

2.) Předseda se také dohodl s př. Dolínkovou o ukončení její práce ve výboru jako 

místopředsedkyně a na tuto funkci předloží členské schůzi ke schválení př. Svítila, a do výboru,  

aby byl zachován počet funkcionářů př. Činkovou. 

 

3.) Př. Sedláčková zatím setrvá na své pozici úsekářky ještě po celý příští rok tj. 2017. 

 

4.) Předseda s odkazem na závěry poslední schůze (nečinnost př. Krejčové) vyzívá přítomné 

k návrhům na zástupce ZO KH II při jednáních Územní rady Územního sdružení Českého 

zahrádkářského svazu Brno-město. 

 

5.) Předseda upřesňuje, že voda se letos bude zavírat, podle počasí, pravděpodobně během 

měsíce listopadu. O kohoutky se každý zahrádkář postará sám. 

 

6.) Pálení navrhuje ponechat ve středu, ale pro letošní rok prodloužit z konce října až na konec 

listopadu, ev. do doby než bude uzavřena voda. Úsekáři doplní o tuto skutečnost všechny 

vývěsky v zahrádkářské kolonii. S HZS ČR je prodloužení pálení domluveno.   

Pro rok 2017 navrhuje pro pálení určit také cca 2 soboty v jarním období a cca 2 soboty 

v podzimním období.  

Všechny změny jsou jednomyslně odsouhlaseny. 

 

7.) Další změnou by měl, dle př. předsedy, být počet úsekářů, je přesvědčen, že 3-4 lidé by měl 

být dostatečný počet. Ještě upřesní po domluvě s úsekáři, dle jejich návrhů. Při té příležitosti také 

budou upřesněny povinnosti a rozsah práce úsekářů. 



 

8.) Po nejasnostech ohledně brigády v roce 2016, upravuje předseda způsob vyhlašování brigád 

tak, že začátkem roku budou vyhlášeny všechny termíny dopředu. V letošním roce byli 

osvobozeni od účasti na brigádě zahrádkáři ročník 1939 a starší a pro příští rok určuje ročník 

1946 a starší. 

 

9.) S ohledem na předpovídané zvýšení tarifu vody navrhuje výši nájemného + vody pro rok 2017 

ponechat až do upřesnění tarifu vody na rok 2017, nezměněné. 

 

10.) Předseda př. Kalina byl upozorněn př. Šebestovou, že zahrádkářka př. Halouzková zahr. č. 

288 nemá pro rok 2016 zaplacený poplatek a př. Sedláčková upřesňuje, že ani o zahrádku se 

nestará. Př. Halouzkové byla zaslaná výzva k odstranění všech vad a zaplacení nájmu, jelikož 

nereaguje, předseda doporučuje odebrání zahrádky. Př. Buďa navrhuje, aby byla na možnost 

odebrání zahrádky nejdříve upozorněna. 

 

Ekonomické informace : 

 

Př. Šebestová předkládá předběžné plnění rozpočtu roku 2016 : 

 

Příjmy jsou splněny v plánované výši (bez nájmu ze zahr. č.288)       302tis.Kč 

Výdaje – bylo zatím vydáno       207tis.Kč 

Na účelovém fondu ponecháno        50tis.Kč 

předseda navrhuje účelový fond zvýšit. 

 

Do výdajů budou ještě započítány odměny funkcionářům, které budou za IV/Q vyplaceny 

v měsíci prosinci 2016. 

 

 

Různé : 

 

Př. Maláníková upozorňuje, že při kontrole zjistila, že v listu vlastnictví je stále ještě uvedena 

adresa ul. Luční. Předseda odpovídá, že o této skutečnosti ví a že bude zápis opraven na adresu 

Křenová 67 v momentě, kdy obdrží od soudu schválení registrace. 

 

Př. Buďa, připomíná nutnost opravit díry v plotech u branek do kolonie. Předseda předpokládá, 

že do konce roku bude plot opraven. 

 

Př. Sedláčková informuje o změně jména u zahr. 321, a na stav zahr. č. 286 která je stále 

neudržovaná. 

 

Př. Činková provede opravu v seznamu zahrádkářů, který rozešle spolu se zápisem jednotlivým 

členům výboru, kontrolní komisi a úsekářům. 

 

Závěr: 

Termín další schůze je 10.12.2016 v 10:00h ve spolkové chatě. 

Předseda poděkoval za účast a s přáním pěkného dne schůzi ukončil. 

Schůze byla ukončena v 15:25h. 

Zapsala: Libuše Činková 

 


