Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno, Kraví hora 2
Zápis
ze schůze výboru konané dne 15. září 2018 v 10:00 hodin

Přítomni : př. Buďa, Činková, Chovancová, Kalina, Malániková, Svobodová, Svoboda,
Zobačová.
Omluveni: Svítil,
Program schůze :

- úvod
- organizační záležitosti
- závěr

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

Organizační záležitosti :
V letošním roce podle předběžného odhadu lze předpokládat rozpočet ZO velmi těsný
v poměru příjmy/výdaje.
Důvodem je nejen vysoká spotřeba vody, ale i poměrně velké opravy, které bylo nutno
provést na jaře letošního roku při spuštění vody, byly vyměněny ventily a některé části
starého vodovodního řadu, aby se zamezilo úniku vody, atd. Při opravě ulice Rybkova, došlo
k přerušení celé jedné větve a v důsledku toho nižší tlak a stížnosti zahrádkářů, kteří jsou na
konci vodovodní větve.
Proto předseda př. Kalina navrhuje zvážit a připravit tzv. velkou opravu v podstatě vytvoření
úplně nového systému rozvodu vody, vyměnit ventily ve všech šachtách a celý rozvod vody
provést v plastu. Celá investice si vyžádá nemalé finanční náklady, a proto na členské schůzi
předseda vyzve zahrádkáře, aby se zúčastnili přípravných prací – výkopy, položení a další
potřebné práce. Předpoklad min 50lidí.
S ohledem na letošní velkou spotřebu vody a z toho vyplývající vysoké zálohy na
spotřebovanou vodu, lze předpokládat, že příští rok se bude situace opakovat (zvyšující se
teplota během letních měsíců a menší dešťové srážky). Proto předseda navrhuje od příštího
roku zvýšit částku na jednoho zahrádkáře a rok na 15,-Kč/m2 ze stávajících 12,80Kč/m2.
S přihlédnutím k zvýšení nájmu od města Brna, spotřebě vody a zvýšeným investicím
(oprava vody), nikdo z přítomných nepronesl žádnou námitku a bude sděleno na výroční
členské schůzi s náležitým vysvětlením.
Př. Svoboda doporučuje získat více návrhů od odborníků na řešení způsobu změny
vodovodního řadu. Předseda odpověděl, že s tím počítá.
Diskuze:
V diskuzi byly navrženy různé možnosti řešení a jednotlivé návrhy byly zváženy. Rozhodující
je cena a finance, které bude mít ZO Kraví hora v roce 2019 k dispozici. Bude zpřesněno na
jaře příštího roku.

Př. Buďa upozornil, že stále zůstává v platnosti potřeba opravy plotů, min. 50m, kde je plot
ve velmi neutěšeném stavu.
Předseda upozorňuje na termín konečného uzavření vody, tj. v průběhu měsíce října 2018.
Na dotaz př. Zobačové – zda se dá očekávat návratnost investice, předseda sdělil, že
vzhledem k tomu, že jsou 5.- 6. října komunální volby, nedá se předpokládat, že by některá
strana začala okamžitě prosazovat ukončení zahrádkářské kolonie na Kraví hoře. Ale je to
jen předpoklad.

Závěr:
Termín další schůze výboru je dle rozpisu 15. 12. 2018 v 10:00h ve spolkové chatě.
Předseda př. Kalina, poděkoval za účast a schůzi ukončil v 11:00h
Zapsala Libuše Činková

