Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno, Kraví hora 2
Zápis
ze schůze výboru konané dne 23. března 2019 v 10:00 hodin

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

- úvod
- zpráva kontrolní komise
- organizační záležitosti
- diskuze
- závěr

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

Zpráva kontrolní komise :
Př. Kalina předává slovo př. Maláníkové, aby přenesla závěry a výsledky z kontroly účetnictví
za r. 2018, provedené kontrolní komisí ve dnech 13.3 – 14. 3. 2019 – viz zápis kontrolní
komise,
- př. Kalina reaguje na jednotlivé body zápisu, částka za známky roku 2018 byla převedena
na účet ČZS a známky na rok 2019 jsou uhrazeny a vyzvednuty k předání jednotlivým
zahrádkářům na výroční schůzi 28. 3. 2019,
- nedoložené výběry a faktury budou řešeny příště,
- dále upřesňuje počet vyzvednutých klíčů - celkem 986 a nevyzvednutých klíčů – 19 a
zůstatku, který, by měl být k dispozici, pro případné další požadavky ze strany členů ZO KH
II. 42ks klíčů má př. Činková – zbytek předseda. Klíče jsou vyrobeny na bezpečnostní kartu,
která je k dispozici,
- předseda bude urgovat nezaplacené nájemné za rok 2018 u zahr. 151, 290, 340,
- v pondělí 25. 2. 2019 domluví přístup k účtu pro účetní, př. Zobačovou,
- zpráva o činnosti ZO KH II za rok 2018 byla odeslána na ústředí v termínu,
Př. Maláníkova upozorňuje na špatně zveřejněnou e-mail adresu místopředsedy na
webových stránkách ZO, - bude uvedeno do souladu se skutečností příští týden, zajistí př.
Činková.
Organizační záležitosti :
Př. předseda žádá př. Svobodu, aby se jako vždy ujal moderování výroční schůze ZO KH II
28. 3.2019,

Př. Chovancová upozorňuje na prázdné vývěsky – po výroční schůzi dá předseda do pořádku
tak, aby byly informace co nejnovější a nepřesnější.

Návrh plánu na rok 2019, který bude předložen ke schválení 28. 3. 2019:
1100tis.Kč – příjem
500tis.Kč – nájem
350tis.Kč - voda
200tis.Kč – investice
50tis.Kč – rezerva

Technické informace :
- chystají se opravy plotů, zejména na „4“,
- voda – p. Nechvátal ml. provede kontrolu zejména stojany, ventily v šachtách, (př. předseda
upřednostňuje plastové přechody mezi trubkou a ventilem). Kontroly se zúčastní předseda a
př. Buďa,
- na první brigádě 25. 5. 2019, se provedou výkopové práce,
- v letošním roce předpokládá předseda výměnu ev. opravu všech ventilů.

Závěr:
Termín další schůze výboru je dle rozpisu 25. 5. 2019 v 10 hodin ve spolkové chatě.
Předseda př. Kalina poděkoval za účast a schůzi ukončil v 11:30h

Zapsala: Libuše Činková

