Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno, Kraví hora 2
Zápis
ze schůze výboru konané dne 10. prosince 2016 v 10:00 hodin

Přítomni : př. Buďa, Činková, Dvorská, Hort, Chovancová, Kalina, Malaníková, Sedláčková, Svítil,
Šebestová, Vitula, Zobačová.
Omluveni: Svoboda, Svobodová,
Program schůze :

- úvod
- informace kontrolní komise
- organizační záležitosti
- ostatní
- závěr

Předseda př. Kalina úvodem přivítal všechny přítomné, včetně úsekářů, kteří byli k dnešní schůzi
přizváni.
Kontrolní komise :
Př. Malaníková seznamuje přítomné s výsledky práce kontrolní komise. Př. Kalina děkuje a
při této příležitosti jmenuje inventarizační komisi ve složení př. Malaníková, př. Svobodová a př.
Svoboda k provedení inventarizace majetku ZO Kraví Hora II k datu 31.12. 2016.

Organizační záležitosti:
1.) Př. Činková informuje o převodu zahrádek uskutečněných od poslední schůze. Všichni
přítomní s převody souhlasí.
2.) Předseda zrekapituloval uplynulý rok a lze konstatovat, že rok byl úspěšný i účetně. Podařilo
se vytvořit finanční rezervu, za kterou bylo doplněno technické vybavení, např. motorová pila,
krovinořez, drtič větví, sekačka, rotavátor a další nářadí v celkové hodnotě 100tis.Kč.
3.) Všechno toto nářadí si mohou zahrádkáři půjčovat za poplatek 20-50,-Kč za použití + poplatek
za benzin, samozřejmě, že výpůjčka bude zaznamenávána do výpůjční knihy a potvrzena
podpisem. Výše zápůjčky bude upřesněna na březnové schůzi.
4.) Byla provedena oprava plotu na nejvíc poškozených místech, byla vyměněna hlavní brána a
také 2 menší branky.
5.) Nejsou žádné nedoplatky za vodu, a všechny pronájmy zahrádek byly uhrazeny. Z celkového
rozpočtu bylo ušetřeno 200tis. Kč, které budou převedeny do fondu rezerv.
6.) Na příští rok avizuje př. Kalina předpokládaný nižší příjem z důvodu osvobození ročníku 1946
a starších z povinnosti odpracovat brigádnické hodiny.
7.) I přesto navrhuje předseda snížení podnájmu za zahrádky o 0,50Kč/m2, tato částka
v příjmech by dle kvalifikovaného odhadu neohrozila rozpočet i přes předpokládanou zvýšenou
sazbu za vodu a nájemné Magistrátu města Brna.

8.) V plánu na rok 2017 je oprava zbývajících branek, větší částka se bude investovat do oprav
vodovodního rozvodu, opraví se kohoutky v šachtách a dále se budou opravovat vytipované
úseky, kde nejvíc hrozí havárie.
9.) Předseda doporučuje všem úsekářům, aby si na každém úseku vytipovali 1-2 technicky
zdatné zahrádkáře, kteří by byli jako výpomoc (po proškolení) při práci s motorovou pilou.
10.) Př. Kalina žádá všechny úsekáře, aby se se svými připomínkami, požadavky a náměty
obraceli na místopředsedu př. Svítila, a také, aby se více věnovali osobnímu přístupu
k jednotlivým zahrádkářům v jejich úseku.
11.) Předseda se loučí s př. Šebestovou, která končí nejen s prací účetní ZO Kraví Hora II, ale
také jako zahrádkářka a vítá př. Zobačovou, která přejímá funkci účetní po př. Šebestové.
12.) Předseda uzavírá schůzi přáním krásných svátků vánočních a do nového roku hodně sil,
zdraví a samozřejmě pěstitelských úspěchů.

Závěr:
Termín další schůze je březen 2017 ve spolkové chatě. Termín bude ještě upřesněn.
Předseda poděkoval za účast a s přáním pěkného dne schůzi ukončil.

Schůze byla ukončena v 11:15h.
Zapsala: Libuše Činková

