
Zápis ze schůze výboru konané 14.5.2022 od 10-12 hodin 

Přítomni: L. Hrdličková, P. Hobzová, L. Mareček, pí Chovancová, pí Čipová, pí J.  Dubová 

Omluveni: M. Řičař, L. Bajbárová 

Schůze zahájena v 10:15, konec ve 12:00 

● výbor informován o cenové nabídce na opravu plotu- 495 kč/m/ bez DPH + materiál cca 

52 000 Kč, celkem tedy v plánu výměna 200 m (cca 165 tis)- schváleno 

● výbor informován o komunikaci s MMB: odbor ŽP objedná firmu na likvidaci biodpadu 

vzniklého při čištění plotu o jarní brigádě, náklady na likvidaci si rozdělí kolonie s MMB, bude 

k dispozici štěpka k rozebrání 

● schválena pozornost (dárek) pro Evu Malaníkovou - dárek předán v 11:15 hod po příchodu 

paní Malaníkové 

● návrh participace kolonie v akci Otevřené zahrady, která se bude konat v termínu 11.-

12.6.2022;  návrh prohlídky s průvodcem pro zájemce z řad veřejnosti v několika časový 

oknech, organizací pověřena J. Dubová 

● návrh o rozvoji společenského života v kolonii - ujme se J. Dubová, např. 23. 7. Den 

zahrádkářů, Burza sazenic, přebytků,  nepotřebného vybavení a pomůcek, cvičení jógy, 

soutěže atd. 

● nutnost zavedení evidence půjčování motorového nářadí a plateb, vyúčtování příjmů a 

výdajů čtvrtletně – P. Hrda + L. Hrdličková + L. Bajbárová 

● aktualizace ceníku půjčovného - 50 Kč za motorové nářadí, 30 Kč za ½ litru benzínu, doba 

zápůjčky od termínu půjčení do nejbližšího termínu půjčovní doby 

● aktualizace seznamu nářadí k zápůjčce, půjčovní doby a ceníku budou uvedena na webu KH – 

p. Hobzová + M. Řičař 

● termín výměny zámků- nejpozději koncem května 

● max. 1 klíč pro zahrádku navíc, zájemci se musí nahlásit dopředu, cena 100 Kč/klíč 

● revize zahrádek, seznam odsouhlasen, vytýkací dopis pro nájemce neudržovaných zahrádek 

dle OŘ - bude zaslán doporučeně, vždy jen 1x se lhůtou pro nápravu 6 týdnů od data 

doručení, poté bez nápravy ukončení podnájemní smlouvy – P. Hobzová 

● v letošním roce nutná revize OŘ, který je zastaralý  

● web KH 2 - upravit kontakty, půjčovní řád, seznam nářadí, informace pro zájemce o členství a 

zahrádku, dotazník pro zájemce 

● noví úsekáři - Ivan Keresteš- levá strana kolonie spolu s pí Chovancovou, Radek Holubář- 

pravá strana kolonie směr GML spolu s p. Marečkem 

● úsekáři do 30. 6. 2022 kontrola společných cest - na podzimní brigádě event. opravy, kontrola 

výskytu azbestu na zahrádkách, kontrola latrín a případně návrhy na možné nové místo 

● žádost Mgr. Černého o nový žebřík - k zapůjčení jsou 2 hliníkové žebříky - jednoduchý a 

trojitý 

● užívání společných prostor - udírna, gril, sezení - k dispozici osadníkům, akce však nutno 

hlásit dopředu výboru, dodržovat pravidla slušného chování a bezpečnosti, nerušit okolí, 

prostor zanechat v čistém stavu, pálení nadále jen v povolené dny 



● Společné prostory u spolkové chaty neslouží jako parkovací plocha. Ohniště u spolkové chaty 

je určeno k aktivitám viz. výše a ke spalování odpadu po údržbě společných ploch osady. V 

žádném případě zde nesmí být odhazovány jiné předměty a odpadky 

● revize 4 hasících přístrojů ASAP – P. Hrda 

● registrační list - nachystán, po doplnění čestných prohlášení bude odeslán na svaz 

● dlužníci - budou obesláni emailem se splatností do konce 05/2022, dalším postupem bude 

zaslání vytýkacího dopisu – P. Hobzová 

● kontrola KK 19.1.- protokol o kontrole 13.5. vrácen KK k objasnění, současně předseda KK 

přiznal své pochybení při zavádějícím informování o stavu hospodaření za rok 2021 na 

členské schůzi. V době konání členské schůze výbor neměl k dispozici zprávu KK- KK 

dopracuje zprávu KK včetně vyjádření se k zavádějícím informacím 

● oprava zídky sousedící se zahr. 62- bude osloven zedník 

● znovu upozorňujeme, že vodovodní kohouty na zahrádkách si opravuje každý sám, na vlastní 

náklady, příp. se může domluvit s hospodářem, ale také za platbu, není to jeho náplň práce 

● návrh snížení ceny nájemného v levé části osady pod kopcem (nízký proud vody, suchá 

oblast) - probereme na příští schůzi 

 

Zapsala: L. Hrdličková, editace P. Hobzová 

 


