
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno, Kraví hora 2 

Zápis 

ze schůze výboru konané dne 25. ledna 2020 v 10:00 hodin 

 

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

Host : př. Čípová 

Omluveni : Chovancová, Svobodová,  

  

Program schůze : - úvod 

- organizační záležitosti 

- závěr  

V úvodu schůze předseda všechny přítomné přivítal. 

 

Organizační záležitosti : 

- př. Svítil předává Zpravodaj s novými stanovami, které prostudoval, dle nových stanov 

přechází funkce předsedy, po odstoupení stávajícího předsedy na celý výbor. 

- př. Kalina – dnešním dnem končí jako předseda, prozatímně předává funkci 

místopředsedovi př. Svítilovi a zároveň doporučuje výboru, aby př. Svítil byl na členské 

schůzi jako kandidát na předsedu ZO KH II podporován výborem, jelikož již zná hodně 

problémů týkajících se funkce předsedy, 

- př. Kalina - k  zápisu kontrolní komise, kde jsou vyčísleny nevyúčtované zálohy za rok 

2019, předává př. Zobačové jako účetní ZO KH II hotovost, aby mohla všechny otevřené 

položky v účetnictví týkající se jeho osoby za rok 2019 uzavřít, 

- př. Kalina další náležitosti týkající se jeho stávající funkce předá během příštího týdne, 

- jelikož je třeba zaplatit známky, jak bylo zmíněno již na minulé schůzi výboru, posílá př. 

Kalina, příslušnou částku bankovním převodem na místě, 

- v pondělí, tj. 27.1.2020 se setká př. Kalina, př. Svítil a př. Zobačová, v bance, aby byl 

umožněn přístup do bankovního účtu ZO KH II př. Svítilovi a ukončen př. Kalinovi, 

- př. Svoboda může vyzvednout známky na rok 2020 na MO na Křenové, jelikož je potřeba je 

rozeslat zároveň s pozvánkou na členskou schůzi ZO, 

- př. Svoboda seznamuje přítomné, s tím, že zajistil prostor, v areálu VUT, fakulta stavební 

na ul. Veveří, který je mnohem prostornější a nebude třeba čelit stížnostem zahrádkářů na 

nedostatek místa, 

- členská schůze bude tedy 20. 20. 2020 v 16:30h, 

- nájem na rok 2020 je stanoven ve stejné výši jako na rok 2019, tj. 13,80Kč/m2 + 150,-Kč 

známka, 



- př. Maláníková seznamuje výbor s profilem  zahrádkářky, která má zájem o funkci 

předsedkyně ZO KH II, je domluveno, že je na paní doktorce, aby přednesla svoji vizi na 

členské schůzi, která jediná odsouhlasuje budoucího předsedu, 

- př. Svítil sepíše zprávu o stavu rozvodu vody v areálu ZO KH II a předloží na členské 

schůzi, aby všichni zahrádkáři měli možnost seznámit se se skutečným stavem a mohli ev. 

navrhnout řešení, 

- př. Zobačová předává účetní uzávěrku za rok 2019 př. Svobodovi, aby mohl seznámit členy 

ZO KH II na členské schůzi s hospodařením. 

 

Závěr: 

Termín další schůze výboru nebyl určen – dle potřeby. 

Př. Kalina poděkoval za účast a schůzi ukončil v 11:20h.  

Zapsala Libuše Činková 

 


