
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno, Kraví hora 2 

Zápis 

ze schůze výboru konané dne 4. března 2017 v 10:00 hodin 

 

Přítomni : př. Buďa, Činková, Dvorská, Hort, Chovancová, Kalina, Malaníková, Sedláčková,   

     Svobodová, Zobačová. 

Omluveni: Svítil, Svoboda, Vitula 

Program schůze : - úvod 

- organizační záležitosti 

- ostatní 

- závěr  

 

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

pozváni. 

Organizační záležitosti: 

1. Př. Kalina připomíná termín členské schůze 30. března 2017 na ulici Křenové. Tuto 

schůzi povede tak jako vždy, př. ing. Svoboda. 

2. Předseda seznamuje přítomné s plánovanými investicemi t.j.  

- dokončit výměnu branek a všechny natřít, 

- v nutných úsecích opravit plot, 

- v nutných úsecích opravit vodovodní řad, 

- u hlavního uzávěru na 4, vyzdvihnout 1 kohoutek nad povrch.  

- oprava-zpevnění a ukotvení spolkové chaty,  

- opravit šachty před spolkovou chatou a zajistit jejich bezpečnost, 

Při této příležitosti žádá všechny úsekáře, aby zjistili stav plotu kolem svěřeného úseku a 

zjištěné vady nahlásili. 

3. Doplatek po vyúčtování vodného za rok 2016 činí 47tis.Kč. 

4. Př. předseda upozorňuje, na očekávaný nižší celkový příjem v důsledku snížené výše 

nájemného a příjmu za neodpracovaného hodiny brigád, jelikož je stanoveno, že v letošním 

roce zahrádkáři ročníku 46 a starší, nemají povinnost účastnit se vyhlášených brigád. 

5. Koncem května 27.-28. 5.  bude vyhlášena brigáda. Úsekáři zjistí škody a potřebu oprav na 

svých úsecích a sdělí př. předsedovi s dostatečným předstihem, aby mohl nakoupit potřebný 

materiál, který není skladem, aby bylo vše na brigádu připraveno. 

6. Př. Kalina doporučuje zvýšení částky za neúčast na brigádě z  Kč 60,-/hod na Kč  250,-/hod. 

Všichni přítomní souhlasí. 

7.  Předseda sděluje, že nechal vyrobit lavičky k ohništi u spolkové chaty a k udírně, která bude, 

jak předpokládá, letos zprovozněna stůl a lavici. 

 

 

Ostatní : 

 

8. Př. Dvorská upozorňuje na velmi nerovný povrch cesty u branky na tvz.“psí“ cestu. Bylo by 

vhodné vysypat štěrkem? Př. předseda rozhoduje, že při osazování nové branky bude přístup 

upraven vydlážděním, tak jako je tomu u hlavní brány. 



9. Př. Svobodová sděluje, že kontrola inventarizace majetku proběhla a je bez připomínek.Dále 

upozorňuje, na nutnost vytvoření výpůjčního řádu a vedení výpůjční knihy. 

 

 

Závěr: 

Termín další schůze je 8. dubna 2017 ve spolkové chatě.  

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

Schůze byla ukončena v 10:55h. 

 

Zapsala Libuše Činková 

 


