
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno, Kraví hora 2 

Zápis 

ze schůze výboru konané dne 10. ledna 2020 v 10:00 hodin 

 

Přítomni : př. Činková, Holeček, Hort,  Malániková, Svoboda, Svítil, Zobačová.  

Omluveni : Chovancová, Kalina, Svobodová,  

         Uherková, Čípová, 

Program schůze : - úvod 

- organizační záležitosti 

- závěr  

V úvodu schůze místopředseda všechny přítomné přivítal. 

 

Organizační záležitosti : 

- př. Svítil sdělil, že zahrádky procházelo a kontrolovalo 6 členů Městské policie, kontrolovali 

namátkově zavření chatek a nalepovali štítky potvrzující jejich přítomnost. 

- př. Činková omlouvá př. Uherkovou a Čípovou, které původně ohlásily svou účast na dnešní 

schůzi výboru. Odkazuje na SMS zprávu. 

- př. Svítil informuje o uzavření vodovodního řadu v průběhu měsíce října a odmontování 

uzavíracích kohoutů v šachtách. Na jaře před spuštěním vody budou vráceny zpět. 

- jelikož střechou spolkové chaty stále zatékalo, bylo přistoupeno k provizornímu zakrytí 

střechy velkou igelitovou plachtou. 

- byli zakoupeny kamínka na plyn, aby bylo možné odstranit kamna – Petry, protože komín 

prochází střechou a to samozřejmě umožňuje průniku vody. 

- př. Zobačová sděluje, že předpis nájemného na rok 2020 je připraven s tím, že dle informace 

předsedy všichni zahrádkáři mají splněné brigádnické hodiny. Předá př. Svobodovi. 

- dle sdělení př. Zobačové př. Svítil doložil všechny doklady k vyúčtování zálohy, chybí pouze 

fyzické doklady k vyúčtování vyčerpaných částek ze strany př. Kaliny. 

- př. Maláníková předává Zpravodaj, který je nově doručován na její adresu - př. Zobačové a 

Činkové, která jej zatím přenechává k prostudování př. Svítilovi jeden výtisk je k dispozici pro 

kontrolní komisi u př. Maláníkové. 

- př. Svoboda navrhuje zvážit změnu místa pořádání výroční členské schůze, jelikož místnost 

na ul. Křenové je nedostačující a zájem zahrádkářů převyšuje její kapacitu. 

př. Svítil zjistí možnost uskutečnit schůzi v prostorách Reduty, ev.  další místo, 

př. Svoboda prostor na VUT – na ul. Veveří 

př. Maláníkova – místnost u ombudsmana. 

Upřesní se dle nejvýhodnější nabídky nájemného na další schůzi výboru. 



- př. Svoboda je názoru, že brigády by se měly plánovat nejen termín, ale i jednotlivé úkoly  

lidís předpokládaným počtem brigádníků, např. oprava střechy 7 brigádníků, apod. 

- př. Svítil navazuje na poznámku na opravu střechy s tím, že bude nutno zajistit v časovém 

předstihu materiál, na který bude nutno půjčit dodávku. 

- př. Holeček nabízí možnost zapůjčení dodávky za cenu spotřebované nafty. Požadavek je 

nutno specifikovat min. 14 dnů předem. 

- př. Svoboda upozorňuje na nutnost zajištění nákupu známek na rok 2020 a také finanční 

hotovost k nákupu poštovních známek ev. poplatku za poštovné České poště.  

Známky jsou již letos připravené a po zaplacení je možno je  vyzvednout. 

 

Závěr: 

Termín další schůze výboru 25. 1. 2020. 

Místopředseda př. Svítil poděkoval za účast a schůzi ukončil v 11:20h.  

Zapsala Libuše Činková 

 

 

 

 

 

 


