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       Usnesení z členské schůze ZO ČZS -  shromáždění vlastníků ze dne 27. 4. 2019 
 

A) Členská schůze ZO ČZS Nová Osada - shromáždění vlastníků  
      schvaluje: 

 
       1.  Zprávu o činnosti ZO – Společenství vlastníků Nová Osada za období od 21. 4. 2018 do                         

     27. 4. 2019 a ústní doplňující informace  
 
2. Zprávu kontrolní komise o stavu financí, hospodaření organizace a stavu majetku  

 
3.  Členy nově zvoleného výboru:  

RSDr. Bíly Ján, předseda, podmíněně do dubna 2020 
Bc. Fér  Ondřej, tajemník 

            Mušková Olga, pokladní 
            Sihelník Miroslavy, hospodář 
 
           Členy nově zvolené kontrolní komise: 
           Pokorný Pavel, předseda 
           Klofák Václav, člen, Jindříška Ratajová, členka 

 
   4.  Finanční rozpočet ZO Nová Osada – společenství vlastníků na kalendářní rok 2019 

 
   5. Opatření k realizaci ochrany osobních údajů tzv. GDPR v podmínkách organizace 
 
   6. Plán práce ZO Nová Osada – společenství vlastníků na kalendářní rok 2019 

 
       7.  Úpravu cest po Osadě a v prostoru bývalého skladu (parkoviště) recyklovaným hrubším   
            štěrkem v rámci brigádnické činnosti včetně finančních výloh 
           -úpravu lávky přes potok používanou vlastníky ze spodní části Osady, včetně finančních  

     nákladů  
 
 8.  Ořezání větví u dubů pod parcelou p. Kačmára a nad parcelou p. Tobiáše nacházejících    
      se na společné parcele, které vykazovaly nebezpečí pro život a majetek vlastníků včetně  
      finančních nákladů.  
 
 9.  Harmonogram a pokyny k napouštění vody na parcelách v objektu Nová Osada 
 

       10. Provedenou úpravu vodního zdroje a ukončení rozvodů vody po Osadě včetně   
             vynaložených finančních nákladů a předpokládanou další úpravu vodního zdroje a   
             hlavního přívodu, provedení výměny poškozené přívodní hadice na vodu zavěšené nad   
             Jílovskou cestou včetně finančních nákladů 

 
       11 .Přílohu č. 3 k Osadnímu řádu organizace, členské otázky 
 
       12. Přílohu č. 4 k Osadnímu řádu organizace, účelový příspěvek navýšení finanční částky  
       
       13. Jednorázové odměny nejvíce vytížených funkcionářů organizace za práci  
              nevyplývající ze zastávané funkce na základě Dohody o PČ 
 
       14.  Rozřezání vyvráceného stromu u skladu na palivové dříví a nabídnutí tohoto dříví   
              k prodeji vlastníkům za cenu obvyklou za m3 
              Rozřezání stromu zajistí p. Bc. Ondřej Fér bezplatně. Úklid prostoru bude zajištěn                    
              brigádně 
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       15. Úpravu evidence brigádnických hodin pouze za brigádnickou práci mimo sekání trávy  
              na cestě u parcely, případně odtokového rigolu. Evidenci zajistí důvěrníci a seznam  
              odpracovaných brigádnických hodin předají tajemníkovi výboru do konce listopadu   
              kalendářního roku 
 
       
 
 
       B) Členská schůze - shromáždění vlastníků potvrzuje: 

  
1. Platnost Osadního řádu organizace ze dne 20. 4. 2013 včetně jeho příloh č. 1, a č. 2 ze   

           dne 26. 4. 2014 a č. 3 a 4 ze dne 27. 4. 2019 
        
       2. Důvěrníky na Nové Osadě Daniela Pištorová, Miroslav Sihelník, Mach Michal,  
           Bělecká Hana, Navrátil Zdeněk, Kačmár Ladislav, Zdeněk Laskoš) 

 
3. Členy pověřené napouštěním vody Pavel Patík, Alena Cajthamlová, Kačmár Ladislav,   

            Zdeněk Laskoš, Daniela Pištorová, Stanislav Vavřina 
 
4. Bc. Ondřeje Fér jako hlavního vodnáře na Osadě, jeho zástupce Martina Podolníka 

 
       5.  Platnost usnesení členské schůze z  28. 4. 2007 týkající se péče o vlastní obvodové   

      pletivo u parcely a nákladů za jeho opravy v souladu s čl. 2 Osadního řádu, odst. 12)    
      péče o obvodové pletivo svých parcel  
 

       C) Bere na vědomí 
       

             Podle  Hlavy III. Stanov § 6 Vznik členství ve svazu odst.b) 
             Olga MUŠKOVÁ, dnem 3. 4. 2019 

       
       § 7 Zánik členství ve svazu  

 
1. Zánik členství a změny ve vedení v seznamu vlastníků parcel v organizaci Nová   

           Osada od dubna 2018 k 27. 4. 2019 dle Stanov ČZS § 7, čl. 1, odst. a)  
           Pavlíková Marie, Habětín Václav, Maršálková Jaroslava, Holubová Dagmar, Tulachová   
           Jana, Gruberová Jana, u všech z důvodu prodeje parcely 
 
       2. Ke dni 27. 4. 2019 ukončení funkce místopředsedy Michal Mach, ukončení funkce členky                   
           kontrolní komise Dagmar Zoubková 

       K 31. 12. 2018 konec funkčního období a členství v organizaci Stanislava Koderová  
 

3. Podmíněné prodloužení funkčního období předsedy organizace do dubnové schůze 2020 
 
      4.  Konání členské schůze v průběhu dubna 2019 nebude-li výborem stanoveno jinak,   

      termín včas zveřejnit ve vývěskách na Osadě a na webu organizace 
      

5.  Sledování informací výboru ZO ve vývěskách na Nové Osadě a na internetových   
            stránkách organizace http://www.zahradkari.cz/zo/novaosada/   
 
       D) Ukládá výboru ZO 
 

1. Organizačně zajistit plnění plánu práce objektů na Osadě a racionální čerpání rozpočtu. 
                                                                                Termín: Průběžně v kalendářním roce 
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2. Zajistit operativní řízení důvěrníků a tzv., „vodnářů“ na Osadě prostřednictvím   
        pověřeného člena výboru.  
                                 Termín: průběžně v kalendářním roce 

 
 

3.  Prostřednictvím členů pověřených napouštěním vody zajistit podle množství   
         přitékající vody a dohodnuté relaci napouštění, její dodávku k jednotlivým    
       vlastníkům.                                                     
                                                                              Termín: průběžně v kalendářním roce 
 
4.  Svolávat 1x ročně řádnou členskou schůzi organizace, v případě naléhavosti     

       mimořádnou členskou schůzi. 
                                                                                Termín: podle situace 

 
     5.  Svolávat pravidelné výborové schůze organizace 1x měsíčně, v případě naléhavosti i    

    mimořádné výborové schůze 
 Termín: měsíčně 
 
        6.   Průběžně zpracovávat informace o jednání výboru, jakož i jiné aktuální informace   
              a zveřejňovat je ve vývěskách na Osadě a na internetových stránkách organizace 

                                                                               
                                                                             Termín: průběžně 

         
    7.   Organizačně zajistit vybrání členských a účelových příspěvků od člena vlastníků  
 
                                                               Termín: do konce května t. r.  
                                                   

        8.  Podílet se na organizačním zajištění výstavy ČZS Libverda 2018 dodáním výpěstků   
             pokud bude příznivé počasí k vypěstování komodit 
 

                                                                        Termín: podle termínu konání 
     
        9.  Aktualizovat průběžně matriku členů ZO ČZS a vlastníků, vést přehled o nových členech  
             organizace a vlastnících parcel a těch, kteří ZO opustili z důvodu prodeje parcely nebo  
             úmrtí a seznamovat nové vlastníky se situací na Osadě s právy a povinnostmi, které jsou  
             obsaženy v Osadním řádu ZO – společenství vlastníků. Za tím účelem zvát nové členy  
             ZO a vlastníky do výboru k vyjasnění jejich další činnosti. 
                                                                                  Termín: průběžně v roce 
        
       10. Organizačně zajistit administrativní úkony po volbě výboru dle pokynu ústředí ČZS (viz  

      Zpravodaj ČZS č. 2/2018  str. 9) 
                                                                                  Termín: po VČS  
 

11.  Zajistit v souladu s přijatými opatřeními ochranu osobních údajů v našich podmínkách. 
  Termín: průběžně 

      E)  Ukládá důvěrníkům: 
 
      1.  Zabezpečit vybírání členských a účelových příspěvků jak stanoví Osadní řád, zadávat  
           členům ve skupině brigádnickou práci a vést o ní evidenci a provádět kontrolu odvedené        
           práce. 
 

  2.  Organizačně zajistit plnění brigádnické povinnosti vlastníků dle plánu práce a naléhavých   
       potřeb, zejména organizačně zabezpečit a řídit vlastníky při údržbě Osady a plánovaných   
       rekonstrukcích. 
                                                                               Termín: Průběžně v kalendářním roce 
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  F) Ukládá vlastníkům (vodnářům) pověřeným napouštěním vody:    
  

1.  Napouštět vodu do nádrží členů na parcele podle schváleného dokumentu    
 

             
            „Harmonogram a pokyny k napouštění vody na parcelách v objektu Nová Osada „ 

  a  podle aktuálního množství vody v akumulačních nádržích. 
    

2.  Ve spolupráci s pověřenými vlastníky Bc. Ondřejem Fér a Martinem  Podolníkem pečovat   
   o vodovodní potrubí a dopravu vody od pramene. 

                                                                                  Termín: Průběžně v kalendářním roce 
 

            Návrh projednán na výborové schůzi 6. 3. 2019, schválen na ČS 27. 4. 2019 
 
             Za výbor organizace:               Michal Mach, Miroslav Sihelník,  
                                                             Pavel Pokorný, předseda kontrolní komise 
       
                                                             Ján Bíly, předseda organizace                                                                                                
 


