
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Kraví Hora 2 

 

Zápis z hodnotící členské schůze konané dne 28. března 2018 v 17:00 hodin, v budově ÚS ČZS Brno 

Přítomno: 152 členů, tj. 42,22 % (1x plná moc,  2x písemná omluva) 

Program schůze: 1/ Zahájení  

    2/ Volba mandátové, návrhové a volební komise  

    3/ Zpráva mandátové komise  

    4 /Zpráva o činnosti organizace za r. 2018  

    5/ Zpráva o hospodaření za rok 2018 a rozpočet na rok 2019  

    6/ Zpráva kontrolní komise  

    7/ Volby výboru ZO a KK  

    8/ Různé  

    9/ Diskuse  

  10/ Zpráva mandátové komise  

  11/ Závěr 

Ad. 1/ Schůzi zahájil př. Svoboda, přivítal všechny přítomné a přednesl program. 

 

Ad. 2/ Úvodem vyzval k volbám do jednotlivých komisí. Byli navrženi do mandátové komise př. 

Sukupová a př. Svítil,  do návrhové  př. Sedláčková, př. Žáková, př. Buďa a do volební komise př. 

Malaníková, př. Pernicová a př. Melich všichni byli jednomyslně schváleni. 

 

Ad. 3/  Mandátová komise po kontrole  podpisových archů zjišťuje celkem 152 přítomných členů, tj. 

42,22%. Na základě tohoto oznámení př. Svoboda pozastavil schůzi na 30min., jelikož není přítomna 

nadpoloviční většina, členská schůze proto není v řádném časovém termínu usnášeníschopná. 

 

Ve vzniklém prostoru se ujímá slova předseda př. Kalina a odpovídá na připomínky uvedené 

v příspěvcích přítomných zahrádkářů: 

- zahr. č. 6 - nefunkční vodovodní kohoutek – připomínka je irelevantní – vodovodní kohoutky na 

stojanech patří jednotlivým členům ZO, 

- zahr. č. 12 – ploty – v loňském roce bylo opraveno cca 100m plotu a letos se bude v opravách na 

nejhůře postižených místech pokračovat, předpoklad je cca 100 – 150m. 

- zahr. č. 50 – písek - neuvažuje se o dovozu a k otázce na zimní postřik sděluje předseda, že je 

pořízen postřikovač a na dotaz o provedení postřiku během zimního období nebyla žádná kladná 

odpověď, 



- zahr. č. 319- sudy na vodu – musí si zajistit každý sám, 

- zahr. č. 36 – katr na přesívání zeminy – předseda zajistí zakoupení, 

- zahr. č. 101 – vodoměry, technicky neproveditelné na stávajícím vodovodním rozvodu, 

- zahr. č. 150 – informační skříňky nemají současné informace ev. chybí vůbec – po schůzi budou 

vyvěšeny nové informace, 

- zahr. č. 286 – nedostačující přívod vody, předseda s př. Buďou a panem Nechvátalem zjistí možnost 

dalšího napojení na hlavní řad, 

- zahr. č. 160, 182, 170, 169, 245, 177 – nevhodná a neschůdná cesta od branky z tzv. psího výběhu – 

od ulice Rybkovy kolem zahr. č. 156  – předseda sděluje, že na brigádě se provede obnova cesty 

dlažbou, aby byla vhodná a přiměřená schůdnost, 

- v několika příspěvcích se zahrádkáři vyjadřují kladně k práci předsedy a celého výboru za což 

předseda děkuje. 

Po uplynutí určené doby viz do ad.3/ př. Svoboda prohlašuje schůzi za usnášení schopnou a předává 

slovo př. Kalinovi.  

 

Ad. 4/ V roce 2018 byly opraveny části nejvíce poškozeného plotu, byly vyměněny branky za úplně 

nové, které byly natřeny, byly vyměněny zámky v brankách a vybraná firma zhotovila patřičný počet 

klíčů. Bylo upraveno okolí zahrádek. Provedla se oprava havarijních míst rozvodu vody a další drobné 

práce pro zvelebení zahrádek. 

 

Ad. 5./ Slova se ujímá př. Svoboda, aby přednesl zprávu o hospodaření ZO KH II za rok 2018 a 

rozpočet na rok 2019: 

V roce 2018 byly příjmy:  1,071.849Kč 

                  výdaje: 1,078.133Kč  

Plán na rok 2019 příjmy 1,137.963Kč 

     výdaje 1,099.000Kč 

Plán financí bude zveřejněn na webových stránkách. 

 

Ad.6/ Dále př. Svoboda informuje přítomné o činnosti kontrolní komise 

- účetnictví je vedeno řádně a přehledně, 

- je třeba zajistit přístup k účtu v bance pro účetní. 

Ostatní je podrobně uvedeno v příloze tohoto zápisu, jehož je zpráva o činnosti KK nedílnou součástí. 

 

Ad. 7/ Nyní je třeba přistoupit k volbám do výboru ZO a kontrolní komise: 

Př. Svoboda předkládá návrh k zachování stávajícího stavu tzn.zn. výbor ve složení 



Předseda:  př. Alexandr Kalina 

Místopředseda: př. Luděk Svítil 

Účetní: př. Jiřina Zobačová 

Tajemnice: př. Libuše Činková 

Hospodář: př. Milan Hort 

Kontrolní komise – Př. Jan Svoboda, př. Marie Svobodová, př. Eva Malaníková 

Úsekáři – př. Chovancová, př. Jiří Buďa 

Hlasování. 

Všichni navržení byli jednomyslně zvoleni počtem 151 hlasů, 1 se zdržel hlasování 

 

Ad. 8/ Předseda přibližuje přítomným s průběhem jednání, které měl na Městské části Brno – střed, 

kam územně ZO KH II patří a na dotaz o zachování zahrádek na Kraví hoře, byl ujištěn, že se 

neuvažuje o změně územního plánu. 

 Během letošní zimy bylo bohužel vykradeno 15 chatek. Předseda znovu a důrazně připomíná, aby si 

nikdo nenechával hodnotnější věci v chatce. Policie ČR provádí pravidelnou kontrolu. 

Po provedení kontroly ventilů – ev. výměně dle potřeby, opravě ulámaných stojanů vody bude 

provedena celková kontrola a předpoklad je, že v druhé polovině dubna by se mohla pustit voda. 

Brigády na rok 2019 jsou stanoveny jarní termín       na 25. 5. a 26. 5. 

           podzimní termín na 6. 9. a 7. 9. 2019. 

Pokud někomu nevyhovují vypsané termíny, může se přihlásit o práci a odpracovat si brigádnické 

hodiny i v jiném termínu. 

V den první brigády tj. 25. května bude přistaven kontejner na směsný odpad u hlavní brány. 

Pálení zůstává ve stejnou dobu a čas od 14 – 19h každou středu počínaje měsícem březnem a konče 

měsícem říjen. Mimo je určena každá 1. sobota v měsících duben, květen a září, říjen a listopad. 

V měsíci září se uskuteční sněm Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu, a předseda žádá 

o návrhy, kdo se zúčastní. Hlásí se př. Čipová, zahr. č. 299; př. Pernicová, zahr. č. 286, př. Štefanová, 

zahr.č. 48 a př. Harth; jako náhradníci př. Bedřichová zahr. č. 250 a př. Šramková zahr.č. 24. Předseda 

děkuje. Bližší informace budou včas předány. 

Dalším bodem je odsouhlasení jednoho zástupce ZO, který bude delegován na měsíční schůze 

Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu, které se konají každou první středu v měsíci 

v sídle na ulici Křenové. Hlásí se př. Čipová Alena. Př. Činková bude o této skutečnosti informovat 

tajemnici ÚS ČZS. 

 

Ad. 9/ Na dotaz stran bazénů, předseda připomíná, že bylo odhlasováno zrušení a toto opatření trvá i 

nadále. 



Ad.10/ Př. Sedláčková oznamuje návrhy na usnesení z výroční členské schůze zahrádkářského svazu 

ZO KH2 konané dne 28 .března 2019.  

Členská schůze : - Bere na vědomí zprávu o činnosti výboru základní organizace. 

   - Schvaluje zprávu o hospodaření a rozpočet na r. 2019.  

  - Bere na vědomí zprávu kontrolní komise.  

  - Ukládá výboru zpracovat časový harmonogram akcí na opravu vodovodního řádu a 

    plotů včetně finančních nákladů na jednotlivé etapy a následně vypsat termíny 

    brigád.  

  - Ukládá výboru dořešit nesrovnalosti v hospodaření dle zprávy kontrolní komise.  

  - Ukládá výboru zřídit právo nahlížet na účet v bance pro hospodářku př.-  Zobačovou.  

  - Schvaluje výsledky voleb výboru ZO a kontrolní komise. 

 

Všechny body v návrhu usnesení byly jednomyslně odsouhlaseny, nikdo nebyl proti a nikdo se 
nezdržel hlasování. 

 

Ad. 11/ Předseda př. Kalina ukončil schůzi a poděkoval přítomným za účast a popřál hodně skvělých 
úspěchů v pěstování. 

Schůze skončila v 18:25h. 

Zapsala: Libuše Činková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


