
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno, Kraví hora 2 

Zápis 

ze schůze výboru konané dne 2. září 2017 v 10:00 hodin 

 

Přítomni : př. Buďa, Hort, Chovancová, Kalina, Maláníková Sedláčková, Svoboda, Svítil, Vitula 

      Zobačová. 

Omluveni: Činková, Svobodová,  

Neomluveni : Dvorská, 

Program schůze : - úvod 

- organizační záležitosti 

- závěr  

 

Na zahájení schůze všechny přítomné přivítal a omluvil ty nepřítomné, kteří zdůvodnili svou neúčast 

na schůzi. 

Organizační záležitosti : 

- Podzimní výstava výpěstků ze zahrad a vinohradů, kterou pořádá Územní sdružení ČZS 

Brno-město se uskuteční, jako každý rok, v prostorách sálu pivovaru Mendlovo náměstí a to 

od čtvrtka 21. září 2017 do soboty 23. září 2017. Zahrádkáři KH 2 se výstavy také zúčastní. 

- Předseda informuje přítomné o svém úmyslu kandidovat v komunálních volbách za KSČM, 

aby měl možnost informovat komunální politiky o nutnosti zachování zahrádkářské kolonie 

na Kraví Hoře a také tato jednání svou přítomností ovlivňovat. 

- Jelikož opět letos vzrostla spotřeba vody, zvýšili se odvody peněz za vodné. Předseda 

nabádá k uvážlivému zalévání a šetření vodou!!! 

- Klíče od nových zámku k brankám si dosud vyzvedla cca polovina zahrádkářů. Bude 

vyhlášen další termín a to některou sobotu a středu. Bude upřesněno ve vývěskách. 

- Předseda upozorňuje na velký výskyt konopí, které se objevuje na více zahrádkách a žádá 

o jeho likvidaci. 

- Dále předseda s ohledem na malou účast na brigádách předkládá návrh na zvýšení 

poplatku za neodpracované brigádnické hodiny na 500Kč/hod. 

- Po kontrole byli zjištěno 7 zahrádkářů, kteří dosud neuhradili členský poplatek za rok 2017. 

Předseda bude osobně řešit s každým jednotlivě. 

- Byl odsouhlasen převod zahrádky č. 314 př. Jandová, která již ze zdravotních důvodů 

nestačí zahrádku obhospodařovat. 

Závěr: 

Termín další schůze je dle rozpisu 7. října 2017 ve spolkové chatě.  

Předseda poděkoval za účast a s přáním pěkného dne schůzi ukončil v 11h. 

Záznam provedl př. Kalina. 


