
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Kraví Hora 2   

Zápis z výroční členské schůze konané dne 30. března 2017 v 16.00 hodin, v budově ÚS ČZS Brno 

Přítomno: 123 členů, tj. 34 % 

Program schůze:  1/ Zahájení                              

   2/ Volba mandátové, volební a návrhové komise                             

     3/ Zpráva mandátové komise                                                         

   4/ Vystoupení předsedy UV ČZS JmK př. Říhy 

   5/ Vyhodnocení roku 2016                              

   6/ Zpráva o hospodaření a rozpočet na rok 2017                              

   7/ Diskuse                              

   8/ Zpráva návrhové komise                             

     9/ Závěr   

Ad. 1/ Schůzi zahájil př. Svoboda a přivítal všechny přítomné. 

Ad. 2/ Hned v úvodu přistoupil k volbám do  jednotlivých komisí kdy byli navrženi do mandátové 

komise př. Konečny Jan, Kuchařová a Malochová Jarmila , do volební př.Vitula Michal, Sukupová 

Emilie a Pernicová Yveta, do návrhové  př. Činková Libuše a Oškrda Jiří, všichni byli jednomyslně 

schváleni. 

Ad.3./  Mandátová komise po součtu přítomných zjišťuje, že počet není nadpoloviční. Př. Svoboda 

pozastavil schůzi na základě tohoto oznámení o počtu přítomných celkem 123 členů, tedy není 

přítomna nadpoloviční většina, členská schůze tedy není v řádném časovém termínu 

usnášeníschopná.  

Ad.4./ Po uplynutí určené doby př. Svoboda přivítal předsedu Ústředního výboru ČZS JmK př. Martina 

Říhu a předal mu slovo. Př. Říha poděkoval za práci v roce 2016 a také za účast na výstavě 

v brněnském pivovaru, které se zúčastnili kromě zahrádkářů i včelaři a vinaři brněnské oblasti. 

Seznámil přítomné s tím co ÚS ZS JmK připravuje na další období a při té příležitosti pozval všechny 

přítomné na zájezd na Floru Olomouc, který se uskuteční 7. 10. 2017. Přihlášky u p. Matějíčkové, 

včetně poplatku 120,-Kč/účastník.V tomto roce se výstava Zahrádkářského svazu bude konat opět 

v prostorách brněnského pivovaru na Mendlově náměstí v termínu 21.- 23. 9. 2017.  

Jako zastupitel města Brna konstatuje, že schválený územní plán je pouze  do konce roku 2020, a 

předpokládá  že naše zahrádkářská osada bude i nadále udržena, ale musí být hotový nový územní 

plán, kterému je bohužel nadřazena ZUR, tj. plán komunikací JmK, tj. hlavně ukončení sporů kolem 

silnice D43. Př. Říha se poté rozloučil s přítomnými. 

Ad. 3/ Poté se slova ujal př. Kalina vyhodnotil rok 2016 a představil program prací na rok 2017 : 

 - již v loňském roce byly zahájeny práce na opravách branek, během roku 2017 se opraví                

    postupně všechny branky do zahrádkářské kolonie, 

 - zjišťuji se vady na rozvodu vody a postupně se celé vedení bude předělávat do plastu, 



 - k 31.12.2016 byla úspora 204tis.Kč, po odečtu 100tis.Kč na rezervu, bude zbývající část 

využita    na investice, 

 - nájem na letošní rok byl snížen o 50hal/m2, 

 - termíny brigád jsou již vypsány a zveřejněny na vývěskách u vstupů. Pro letošní rok jsou 

    zbaveni povinnosti zúčastnit se brigády ročníky 1946 a starší, 

 - zvyšuje se poplatek za neodpracovanou brigádnickou hodinu z 60Kč na 150Kč, 

 - je doplněn sklad nářadí, které si lze zapůjčit drtič větví, kultivátor, pila, bruska, vrtačka, 

 - motorová pila je k dispozici pouze s pověřeným člověk, a tím jsou v současné době př. Vitula 

   a př. Svítil, pomoc bude zpoplatněna, 

Př. předseda vyzývá, všechny k ukázněnosti při parkování před vjezdem do hlavní brány, zaparkovat, 

vyložit vůz a odjet, aby byl umožněn výjezd, ev. vjezd do kolonie. 

Obdržel e-mail s žádostí o řešení koček v kolonii, jelikož vše co bylo v silách výboru bylo již učiněno, 

žádá všechny zahrádkáře, aby s konstruktivním návrhem řešení tohoto problému přišli na výbor. 

Př. předseda, děkuje za účast na brigádě v roce 2016, udělal se kus práce, termíny na rok 2017 jsou 

vyvěšeny ve vývěskách a na internetu, aby si každý mohl své hodiny odpracovat. 

Informuje přítomné o ukončení činnosti  místopředsedkyně př. Dolínkové a př. Šebestové – účetní. 

Předseda děkuje př. Dolínkové za odvedenou práci a výbor bude doplněn volbami nových členů . 

 Na místopředsedu je navržen př. Luděk Svítil a jako účetní př. Jiřina Zobačová, kteří se představují a 

po výzvě předsedy jsou jednomyslně zvoleni. 

Členská schůze schvaluje výsledky voleb.                   

 

Ad5/ Př. Svoboda informuje o činnosti kontrolní komise ZO, která pracovala v roce 2016 ve složení Jan 

Svoboda, Eva Malaníková a Marie  Svobodová. Kontrolní komise prováděla kontroly podle schváleného 

plánu na rok 2016, zúčastňovala se jednání výborových schůzí ZO s hlasem poradním a dále se scházela 

podle aktuálních potřeb, zpráva kontrolní komise je nedílnou součástí zápisu z členské schůze. 

Ad. 6/ Diskuze 

- je znovu otevřena problematika „koček“, diskuze je velmi živá, ale protože nikdo z diskutujících  

nenavrhl žádné konstruktivní řešení, předseda ukončuje diskuzi k tomuto bodu s odkazem na výše 

zmíněné. 

- z.č. 85 př. Brabcová v.z. požádat m. Brno o opravu přístupové cesty ze strany Grohovy (schody) a 

upozorňuje na zbytečné plýtvání vodou, 

- z.č. 286 př.Pernicová upřesňuje, že vše je obsaženo v Osadním řádu a každý by se podle něj měl 

chovat, 

-z.č. 297 př. Marková vyzývá zahrádkáře, kteří vlastní psy, aby odstraňovali psí exkrementy i na 

veřejných cestách v kolonii, 

- z.č. 293 př. Doležalová žádá o pomoc při rytí a těžších pracech na které už nemá síly, vyzývá mladší 

zahrádkáře, kdo by byl ochoten za úplatu pomoct. 



- př. předseda – z.č. 188 Ondráčková Renata – používají velký bazén, bude se řešit s pronájemkyní, 

úsekáři musí kontrolovat! 

Na dotaz odpovídá př. Kalina, že dovoz většího počtu barelů, není v silách výboru, každý si musí zajistit 

barel sám, a stejné je to i v případě dovozu a prodeje hnojiv. Pokud bude mít někdo zájem o tuto službu, 

umožní mu předseda prostor pro uložení a prodej hnojiv. 

Další důležitou informací je to, že pan Kříž bude opět letos prodávat u hlavní brány nejrůznější sazenice 

od 28.4 – 26. 5. 2017. 

Ad.7/ Návrhová komise doporučuje s ohledem na bouřlivou diskuzi,  řešit problém „koček“ . 

Výbor obdržel smutnou zprávu o úmrtí př. Oškrdy st. 

Předseda děkuje všem za účast a s přáním krásných dnů na zahrádkách schůzi ukončuje. 

Schůze ukončena v 17:00h. 

Zapsal Libuše Činková 

 


