
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno, Kraví hora 2 

Zápis 

ze schůze výboru konané dne 18. března 2018 v 10:00 hodin 

 

Přítomni : př. Buďa, Činková, Chovancová, Kalina, Svoboda, Svítil, Zobačová. 

Omluveni: Malániková, Svobodová,  

Program schůze : - úvod 

- organizační záležitosti 

- závěr  

 

Na zahájení schůze předseda všechny přítomné přivítal, a omluvil nepřítomné.  

 

Organizační záležitosti : 

- Př. Kalina připomenul přítomným Členskou výroční schůzi, která se koná 29. března 2018 

v 16:00h na Křenové ulici, Brno Velký sál II.p. 

- Na dotaz př. Zobačové potvrzuje výši platby za pronájem zahrádek na rok 2018 tj. 

12,80Kč/m2 + 100,-Kč členská známka.  

- S ohledem na nedostatečný zájem o brigády, navrhuje zvýšení částky za neodpracovanou 

brigádu na 450,-Kč/hodina. Jednomyslně odsouhlaseno. 

- Jelikož se blíží jaro a dá se přepokládat, že mrazy již ustoupí, dává k diskuzi stále 

problematičtější situaci kolem vodovodního řadu. Pan Nechvátal, který se do loňského roku o 

provoz staral je nemocný a tak se musí rozhodnout, zda se někdo se zahrádkářů přihlásí 

k zajišťování provozu rozvodu vody, nebo zajistit firmu (hodně drahé), k dalším návrhům 

vyzve předseda zahrádkáře na členské schůzi. Předseda žádá př. Buďu o zjištění stavu 

rozvodu vody na „4“, kde, jak př. Buďa upozorňuje, je situace velmi kritická. 

Předseda je toho názoru, že je nutno vytvořit plán postupných prací, 

- odstranění havarijních míst po znovuspuštění vody, 

- provádět opravy postupně od spouštěcího kohoutu po jednotlivých větvích. 

- každý zahrádkář zodpovídá za stav kohoutu na stojanu na své zahrádce 

Po diskuzi je rozhodnuto, že je nejdříve potřeba vytvořit dokumentaci stávajícího stavu a 

zakreslit do plánu zahrádek umístění spouštěcích ventilů. 

- na upozornění př. Svítila předseda upřesňuje proces půjčování nářadí s tím, že je nutné 

více dbát o dohled nad vracením, pečlivě udržovat půjčovní knihu a dále, že se bude nářadí 

půjčovat v době od jara do podzimu, poté se rozebere a zakonzervuje. 

- Na základě neustálého upozorňování zahrádkářů na stav cesty kolem zahr. č. 156 př. 

Filová – předseda sděluje, že jakmile bude brigáda, udělá se chodníček této zahrádky a 

kolem se vyseje tráva. Za stav bude zodpovídat zahrádkář t,j. př. Filová. 



- Př. Kalina upřesňuje plán investic v celkové výši 300tis.Kč a to na 

 - dokončit výměnu celkem 3 branek, 

 - oprava vodovodního řadu, 

 - plot  

- Brigáda v květnu 19. a 20. – zkontrolují se ploty, cesty a další návrhy očekává předseda od 

úsekářů. 

- Předseda oznamuje, že bude zrušeno ohniště na cestě pod spolkovou chatou, protože 

jedno místo k pálení – u spolkové chaty je dostačující. 

- Bude přistaven kontejner na jeden den, všichni budou včas informování – vývěsky, web. 

- Př. Buďa navrhuje na brigádě také natřít branky, které začínají po zimě rezavět. 

- S ohledem na směrnici EK k ochraně osobních údajů – GDPR bude od nynějška součástí 

každé nové podnájemní smlouvy souhlas s užíváním osobních údajů. 

- výbor dává souhlas s převodem zahr. č. 14 – př. Činková při podpisu podnájemní smlouvy 

předloží také k podpisu „Souhlas se zpracováním osobních údajů v CZS“, dle GDPR. 

- Předseda informuje o úspěšnosti jednání s VUT -  ploty směrem na zahrádky budou 

zvýšeny, aby se zabránilo padání míčků do zahrádek. 

- Přístupové cesty kolem zahrádek jsou opraveny a tím je umožněn pohodlnější přístup pro 

zahrádkáře. 

 

Závěr: 

Termín další schůze výboru je dle rozpisu 19. 5. 2018 ve spolkové chatě.  

Předseda př. Kalina, poděkoval za účast a, schůzi ukončil v 11:25h 

Zapsala Libuše Činková 

 

 

 

 


