
 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno, Kraví Hora 2 

Zápis 

z Ustavující schůze výboru konané dne 7. března 2020 v 10:00 hodin 

 

Přítomní členové výboru ZO: př. Hrdličková, Dubová, Mareček, Zobačová, Činková, Čípová, 
Holík, Chovancová.  

Omluven: př. Holubář 

Přítomní náhradníci: př. Hrda, Kucián,  

Za KK ZO přítomni: př.Svoboda, Malaníková 

Omluvena: př. Svobodová,  

Host: př. Klimek- za Územní sdružení a RR ČZS 

  

Program schůze : - úvod 

- organizační záležitosti 

- závěr  

V úvodu schůze předsedkyně všechny přítomné přivítala. Poprvé po volbách zasedá nový 
výbor a je třeba probrat postupně všechny důležité náležitosti spojené se změnou výboru a 
doufá, že se vyřeší všechny úkoly. 

 

Organizační záležitosti 

Na vyzvání př. Hrdličkové se slova ujal př. Klimek – v prvé řadě je třeba jmenovat členy 
výboru do jednotlivých funkcí. Zdůraznil, že hlasovací právo mají zvolení členové výboru, 
náhradníci mají hlas poradní, tak jako členové KK ZO. 

Předsedkyně – př. MUDr. Ing. Lucie Hrdličková 

1. místopředseda --      př. Radek Holubář 
2. místopředsedkyně – př. Jana Dubová 

Pokladní ZO: př. Jiřina Zobačová 

Člen výboru, zapisovatelka: př. Libuše Činková 

Kontakt s Územní radou:      př. Alena Čípová 

Úsekáři: část zahr.tzv.   1. :  př. Věra Chovancová, Pavel Holík 

                                      4. :  př. Luboš Mareček, Jiří Kucián     

Hospodář: př. Pavel Hrda – spolupracující Milan Hort, Lumír Holeček, 

Kontrolní komise: př. Jan Svoboda, Eva Malaníková, Marie Svobodová. 



 

2.) Sídlo ZO Kraví Hora 2 je Křenová 67, Brno 602 00. 

3.) Doručovací adresa: Šumavská 493/10, Brno, 602 00.  

4.) Tel. kontakty: předsedkyně př. Hrdličková 608 565 413 

      místopředseda př. Holubář 603 920 014       

    místopředsedkyně př. Dubová 603 335 925 

5.) Mail. kontakty: předsedkyně  - lucana.hrdlickova@seznam.cz 

  místopředseda – radek.holubar@seznam.cz 

  místopředsedkyně – jana1dubova@seznam.cz 

6.) Přístup do banky:1. předsedkyně + účetní – podpisové právo 

             2. místopředseda a místopředsedkyně. 

7.) Příprava podkladů do zápisu rejstříku př. Hrdličková a př. Dubová domluveno na středu 
11. 3. 2020 ul. Křenová 67, Brno. 

Je třeba donést podepsané Čestné prohlášení úředně ověřené, že jmenovaní nejsou 
v úpadku. Týká se př. Hrdličková, Dubová, Holubář, Chovancová. 

8.) Do vývěsky napsat oznámení s novým výborem a plán práce výboru ZO včetně 
důležitých termínů. Zpracuje př. Hrdličková za pomoci př. Klimka. 

9.) Dalším důležitým úkolem bylo ustavení předávací komise, (předání majetku a všech 
dokumentů týkajících se ZO, majetkové vybavení, Spolková chata),  

za nový výbor př. Hrdličková, Dubová,  

z řad náhradníků př. Hrda, Kucián. 

za kontrolní komisi: př. Svoboda 

přihlížející: př. Klimek, za ÚS 

přizvaní: př. Hort, Holeček 

T.: 21. 3. 2020 ve 13:00h Spolková chata. 

Z jednání bude sepsán podrobný seznam majetkových věcí – nářadí, zápisy, vybavení 
Spolkové chaty atd. 

10.) Vyzývací dopis sestaví a pošle předsedkyně. 

11.) Zaslat dopis s přiloženou kopií registračního listu všem subjektům, se kterými ZO Kraví 
Hora 2 v rámci svého předmětu činnosti komunikuje, (Městská část Brno-střed, Vodovody a 
kanalizace atd.), ve kterém budou tyto vyrozuměny s personální změnou výboru ZO KH 2. 

12.) Do kontrolní komise Územní rady ÚS, byla navržena př. Pernicová. 

13.) Pracovní schůzka 9. 3. 2020 př. Hrdličková, Kucián, Hrda, Holík, Svoboda, Chovancová, 
Buďa – kontrola a zjištění stávajícího stavu vodovodního řadu. Hlavní brána, ve 14:00h. 

14.) Př. Klimek navrhuje urychleně provést konečnou kontrolu účetnictví, ještě před 
předáním funkce předsedy, kterou provede KK s účetní a po vyhodnocení a zápisu, 



zdokladovat skutečně provedené práce dle faktur, pokud nebude porovnání zřejmé, vyzvat 
př. Kalinu k vrácení příslušné finanční částky v hotovosti. 

15.) Do 15. 7. 2020 navrhnout 2-3 zahrádkáře ZO KH 2 na svazové vyznamenání, zaslat na 
kancelář Územního sdružení. 

16.) Předsedkyně informuje o sdělení př. Šmejkala, který by byl ochotný vytvořit nové web 
stránky pro ZO KH 2. Zodpovídá př. Hrdličková. 

17.) 18. 3. 2020 se zúčastní Územní rady př. Čípová jako členka předsednictva ÚS. 

 

Závěr: 

Termín další schůze výboru je 4. 4. 2020 v 10:00h ve Spolkové chatě. 

Předsedkyně poděkovala za spolupráci a účast, a schůzi ukončila ve 12:45h.  

Zapsala: Libuše Činková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


