
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno, Kraví hora 2 

Zápis 

ze schůze výboru konané dne 9. prosince 2017 v 10:00 hodin 

 

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

      Svítil, Zobačová. 

Omluveni: Svobodová, Vitula 

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 : 

Př. Kalina přednesl návrhy na termíny konání schůzí výboru pro rok 2018: 

17. 3., 19. 5., 20. 10. a 15. 12. 2018 po krátké diskuzi byl tento návrh jednomyslně přijat. 

Přepokládaný termín výroční členské schůze je 28. 3. 2018. 

Termíny brigád budou vyvěšeny ve vývěsních skříňkách a to na měsíce 

květen 19. a 20. 5 2018 a další 

září      15. a 6. 9. 2018 

Domluvu a vyhlášení termínu brigády kvůli opravě plotu na „4“ má na starosti př. Buďa. 

 

Př. Svoboda - upozorňuje na vstup do zahrádek proti hlavní bráně, který, pokud se nezamkne, 

lze velmi lehkým tlakem otevřít. 

Př. Buďa – upozorňuje na množící se problémy s rozvětveným a místy vadným vodovodním 

řadem. Předseda upozorňuje také na možné ukončení spolupráce s panem Nechvátalem 

z důvodů jeho nemoci a bydliště vzdáleného od Brna. Vyzývá všechny přítomné, aby se snažili 

získat člověka, který by se o rozvody staral. Trvalý úkol pro všechny. 

Př. Činková informuje o převodu 11 zahrádek na nové členy a předává zápisné př. Zobačové. 

Ještě by měla být do konce roku převedena zahr. č. 312. 

Předseda informuje, že odměny budou vyplaceny za ro 2017 všem členům výboru. 

- v roce 2018 budou pouze 2 úsekáři a to př. Chovancová a př. Buďa, 

- předpis nájemného na rok 2018 je stanoven na 12,80Kč/m2 



- předseda apeluje na všechny přítomné, aby upozorňovali zahrádkáře na přílišné plýtvání 

vodou, za rok 2017 zaplatil ZO KHII 300tis.Kč za vodné.  

- zahrádkářům, kteří nesplnili svou povinnost odpracovat za rok 2017 3 hodiny brigády bude 

zvýšen předpis nájemného o 3x150Kč. 

- předseda při této příležitosti pochválil 4 ženy, které přišly na každou brigádu s tím, že jsou 

rády, že mohou udělat něco pro dobro celého prostoru zahrádek. 

- s ohledem na velmi liknavý přístup jednotlivých zahrádkářů k účasti na vyhlášených 

brigádách, zvyšuje se jedna cena za neodpracované brigády na 400,-Kč/1hod. 

 

Závěr: 

Termín další schůze je dle rozpisu 17. 3. 2018 ve spolkové chatě.  

Předseda př. Kalina, poděkoval za účast a s přáním krásných svátků vánočních a všeho 

dobrého do nového roku 2018, schůzi ukončil v 10:50h. 

Zapsala Libuše Činková 

 


