Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno, Kraví hora 2
Zápis
ze schůze výboru konané dne 7. září 2019 v 10:00 hodin

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

- úvod
- organizační záležitosti
- závěr

V úvodu schůze předseda všechny přítomné přivítal.
Organizační záležitosti :
- předseda oznamuje, že kvůli vytrvalému dešti byla zrušena dnešní brigáda, s tím, že
náhradní termín bude vyhlášen na vývěskách, ev. bude příští rok na jaře brigáda 2-3 dny.
- s ohledem na poničené skříňky na vyvěšování informací, zjistí př. Svítil možnost zakoupení
4 nových skříněk.
- předseda upozorňuje na ponechané staré branky na místech a opřené o plot-hrozí jeho
poškození. Navrhuje odnést je na jedno místo vedle spolkové chaty.
- př. Kalina sdělil přítomným, že př. Jiří Buďa rezignoval ze zdravotních důvodů na svou funkci
úsekáře a místo něj navrhuje př. Lumíra Holečka, který je jednomyslně odsouhlasen.
- předseda navrhuje, aby s ohledem na snížení počtu úsekářů, byli ohodnoceni stejně, jako
ostatní členové vykonávající funkci.
Hlasováno: jednomyslně odsouhlaseno.
- předseda informuje o zmatečném trestním oznámení, které podal př. Jaroslav Brabec, Policii
ČR na dvě zahrádkářky. Při osobním šetření Městskou policii na místě, za účasti napadených
zahrádkářek a předsedy ZO KH II, byl př. Brabec policií napomenut a upozorněn na možný
postih, v případě podání dalších neoprávněných stížností. Předseda s ohledem na tuto
skutečnost udělí př. Brabcovi výtku, jako již druhou v tomto roce. Zároveň projedná
s předsedou ÚS ZS Brno př. Říhou, další možné kroky k vyloučení zahrádkáře.
- př. Malániková se dotazuje předsedy o jeho zvažovaném ukončení funkce. Předseda
odpovídá, že nejdříve musí být znám nástupce, aby mohl funkci řádně předat.
- proto pověřuje př. Činkovou k sepsání výběrového řízení na pozici předsedy ZO a zajištění
vyvěšení na web. stránkách ZO KH II a také další potřebné činnosti,(instalatér atd.)

Závěr:
Termín další schůze výboru dle potřeby.
Předseda př. Kalina, poděkoval za účast a schůzi ukončil v 10:45h
Zapsala Libuše Činková

