
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno, Kraví Hora 2 

Zápis 

ze schůze výboru konané dne 23. května 2020 v 10:00 hodin 

 

Přítomní členové výboru ZO: př. Hrdličková, Dubová, Holubář, Mareček, Zobačová, Činková, 

Čípová, Holík, Chovancová.  

Přítomní náhradníci: př. Kucián 

Omluven: př. Hrda 

Za KK ZO přítomni: př.Svoboda, Malaníková 

Omluvena: př. Svobodová 

 

Program jednání: 

1.) Rekapitulace provedených prací. 

2.) Naplánování brigád. 

3.) Kontrola plateb za zahrádky. 

4.) Kontrola zanedbaných zahrádek. 

5.) Informace o novém územním plánu města Brna. 

6.) Ochrana v osadě. 

Úvodem předsedkyně př. Hrdličková přivítala přítomné a přistoupila k projednávání 

jednotlivých bodů programu. 

Ad 1.) Byla provedena oprava havarijních částí vodovodního řadu v celkové hodnotě  

         36 500,--Kč 

Dále byl opraven plot v délce 150m hodnota celkem  68 000,--Kč 

Odměny za dílo a DPČ      15 000,--Kč 

Ještě je třeba dokončit vodovodní šachty u spolkové chaty, př. Doležal přislíbil ukončit práce 

co nejdříve po výměně potrubí v šachtě. 

Pan Kalina má ještě nevyřízené všechny závazky a vyúčtování. Na výzvy nereaguje, další 

řízení se postoupí právníkům. 

Př. Hort a Holeček požádali o uvolnění z funkcí a předali klíče od spolkové chaty a klíče od 

skladu nářadí, včetně soupisu nářadí, přístrojů a zařízení k výpůjčkám př. Holubářovi a př. 

Hrdovi. O inventarizaci je proveden zápis v knize výpůjček. Př. Holubář sepíše zápis o 

předání. 

Př. Hrda má ještě dokončit vyúčtování zálohy 20 000,-Kč. 

 

Ad. 2.) Brigády plánované na rok 2020 jsou v termínech 20. 6. 2020 

                                                                                           19. 9. 2020   

Na červnovou brigádu jsou stanoveny úkoly: 



- čištění kolem plotů 

- údržba veřejných komunikací, 

- odvoz starých branek 

- oprava střechy spolkové chaty. 

- a další 

Na 19. 6. 2020 bude přistaven kontejner k hlavní bráně. Pouze na nespalitelný odpad. 

Př. Holík informuje o zajištění 4 ks nových vývěsních skříněk v ceně 1 200,-- Kč/kus. 

 

Ad. 3. a 4.) Předsedkyně a př. Mareček provedli osobní kontrolu stavu všech zahrádek a 

zjistili celkem minim. 21 neudržovaných a zanedbaných zahrádek. Předsedkyně spolu s př. 

Zobačovou provedly kontrolu plateb za pronájem zahrádek a byla zjištěna jedna 

nezaplacená zahr.č. 290 za rok 2018. Rok 2019 nedoplacena jedna, za rok 2020 ještě chybí 

platby. Př. Mareček sepíše oficiální dopisy, dotčení zahrádkáři budou obesláni s tím, že 

uvedení zanedbaných zahrádek do pořádku musí být nejpozději do 30.6.2020. Nezaplacené 

a dlouhodobě zanedbané zahrádky (114, 274, 288, 289, 350 ..) budou v nejbližší době 

obeslány výzvou k vyklizení do 30.6.2020 a poté nabídnuty čekatelům z pořadníku.  

 

Ad. 5.) Př. Hrdličková se zúčastnila přípravné schůze svolané pro připomínkování 

zahrádkářů, k novému územnímu plánu na Územním sdružení Českého zahrádkářského 

svazu konané 21. 5. 2020. Každá z kolonií - Kraví Hora 2,  Kraví hora 1 a Malina sepíší 

„Věcně shodnou připomínku“, která se musí doplnit peticí s minimálně 200 hlasy, budou 

k dispozici podpisové archy. Zastupovat kolonii Kraví Hora 2 bude př. Rozwalka. Zajistit 

odborné posudky na nevhodnost rušení zahrádek. 

 

Ad. 6.) Od 25.7.2020 bude osada střežena psy. Chodský ovčácký pes černé barvy je sice 

socializovaný, ale ostrý a vycvičený k zadržení osob. Jeho doprovodu můžete hlásit i příp. 

narušení plotů. Pravidelné obchůzky konají i členové MPB a MMB. 

 

Předsedkyně ukončila schůzi v 12:00 h. 

Zapsala : Libuše Činková 

 

 


