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

Přítomn : př. Činková, Holeček, Hort, Chovancová, Kalina, Malániková, Svoboda, Svobodová,
Svítil, Zobačová.
Host: př. Klimek, tajemník Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu
Program schůze :

- úvod
- organizační záležitosti
- závěr

V úvodu schůze předseda všechny přítomné přivítal.

Organizační záležitosti :
- hned v úvodu předal předseda slovo př. Klimkovi jako hostu, který se z pověření Územní rady
zúčastnil schůze. Př. Klimek vysvětlil změny ve vedení Územní rady, kdy hlavní změnou je
snaha o větší provázanost s jednotlivými základními organizacemi a proto si předsednictvo
rozdělilo základní organizace, které budou zástupci příležitostně navštěvovat.
- Upozornil, že členové kontrolní komise navštívili kancelář ÚS Brno město s upozorněním na
nesrovnalosti v ZO Kraví hora II.
- př. Svoboda předává přítomným zápis z kontrolní komise s přehledem nedoložených položek
za rok 2018 a 2019 a dále upozorňuje, že nejsou vykázány žádné příjmy za výpůjčky nářadí
členy ZO KH II.
- př. Klimek dále upozornil, že za ZO má přístup k účtu pouze 1 člen výboru a doporučuje
udělat nápravu tohoto stavu. Registrační listy jsou v pořádku, pouze chybí z roku 2017, př.
Kalina slíbil dodat.
- př.Kalina k předcházejícímu sděluje, že hlavním problémem je to, že v organizaci a pro
organizaci pracují lidé, kteří nemohou fakturovat a mnohdy nemají ani účet v bance. Proto se
předseda po předběžné domluvě s kontrolní komisí uvolil proplácet tyto položky přes svůj účet
s následným vyúčtováním př. pokladní.
- uvedl např., že po vybrání peněz ročních poplatků, zaplacení nájemného, spotřebované
vody, poplatků zůstane částka 150tis.Kč. Z této částky je použita hlavní část na jarní
zprovoznění vodovodní sítě (Pan Nechvátal, př. Svitil a Kalina). Dále pak na opravy a údržbu.
- př. Klimek navrhuje zadávat zprovoznění vodovodní sítě firmě.
- předseda odpovídá, že zjišťoval možnosti využít tuto službu s nulovým výsledkem. Oslovené
firmy požadovaly úhradu za práce více jak 1mil. Kč, nebo po seznámení se z podmínkami
hned odmítly.
- př. Svoboda upozorňuje na nedořešeni neshod v účetnictví, viz dřívější bod.
- př. Klimek navrhuje svolat mimořádnou členskou schůzi.

- předseda toto odmítá s tím, že je zajištěn termín 26. březen 2020, výroční členské schůze
jsou vždy pravidelně každoročně,
- př. Klimek sdělil, že ústředí obdrželo maily od 2 zahrádkářek ZO Kraví hora II, ve kterých se
uchází o funkci předsedy ZO Kraví hora II,
- př. Kalina, který již dříve oznámil svou možnou rezignaci, řekl, že v tomto případě končí k datu
výroční členské schůze, kterou samozřejmě připraví a do programu zadá bod – volba nového
předsedy,
- př. Klimek sděluje, že od roku 2020 bude částka za známku zvýšena ze 100Kč na 150Kč a
že 18. 3. 2020 bude územní rada a pokud má kdokoli připomínky, přenést na radu přes př.
Alenu Čípovou.
- předseda ještě upřesňuje, že obálky s přepisem nájemného zajistí př. Svoboda,
- předseda dodá do další schůze chybějící podklady př. účetní, (dle zápisu KK)

Závěr:
Termín další schůze výboru 11. 1. 2020.
Předseda př. Kalina, poděkoval za účast a s přáním klidných svátků vánočních a všeho
dobrého do nového roku 2020, schůzi ukončil v 10:45h.
Zapsala Libuše Činková

