Usnesení členské schůze ZO ČZS Brno, Kraví Hora I., konané dne 23.3.2015
Přítomní členové vzali na vědomí:
-

zprávu o činnosti organizace za rok 2014 - př. Krejzek,
zprávu o hospodaření za rok 2014 - př. Kočková,
zprávu kontrolní komise za rok 2014 - př. Blažková,
informaci o kooptaci př. Navrátilové do výboru ZO.

Výroční schůze pro nadcházející období výboru uložila:
1. splnění všech úkolů Plánu činnosti pro rok 2015 v souladu se stanovami ČZS.
2. o své činnosti na výborových schůzích i nadále informovat prostřednictvím
měsíčního vyvěšování zápisů.
3. i nadále sledovat stav spotřeby vody s důrazem na maximální úspory.
Zprovoznění vodovodního řádu v areálu našich zahrádek zajistit takto:
- 4.4.2015 revize funkčnosti vedení a kompletnosti kohoutů,
- 11.4.2015 puštění vody do celého areálu.
4. v duchu osvědčené tradice i nadále organizovat pravidelné pálení a odvoz
nespalitelného odpadu s důrazem na hospodárnost a bezpečnost.
5. prověřit možnosti nákupu a dovozu zeminy, hnojiv atd. s ohledem na
dostupnost pro starší přátele.
6. v rámci brigád se změřit zejména na obnovu oplocení.
7. v souvislosti se vzrůstajícím počtem krádeží a vandalismu, prověřit možnosti
nabídek i jiného typu pojištění, než máme doposud sjednáno.
8. i v letošním roce pokračovat v započaté tradici Dne dětí, Otevřených dveří a
tradičního zájezdu.
9. v rámci možností obnovit pět stávajících nástěnek.
Výroční schůze pro nadcházející období uložila členům:
dodržování Osadního řádu a podmínek Podnájemní smlouvy.
odpracování brigádnické povinnosti.
dbát na dobré sousedské vztahy.
neplýtvat vodou a ve vlastním zájmu umístění bazénku či jezírka nad 1 m²
nahlásit v předstihu výboru ZO.
e) pozemky udržovat v co nejlepším stavu, a to včetně oplocení, branek i
číslování a reagovat na výzvy výboru ZO.
f) zamýšlené stavební úpravy bezpodmínečně předem projednat s výborem ZO.
g) přehodnotit stávající neuspokojivý stav ve věci využívání kompostérů!

a)
b)
c)
d)

Výroční členská schůze pro nadcházející období schválila:
-

nájem za pozemky pro rok 2015 ve výši 7,10,- Kč/m²,
platbu za vodu + ostatní služby ve výši 4,90,- Kč/m²,
účelový poplatek za jednotlivou zahrádku ve výši 150,- Kč,
poplatek z prodlení platby ve výši 2,- Kč/den u plateb po 30.4.,
sankce za plýtvání vodou ve výši 300,- Kč, popř. 500,- Kč při opakovaném
porušení.
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Výroční členská schůze pro nadcházející období dále schválila:
-

opravu části dřevěného, historického obložení klubovny,
nutnost permanentního zajištění průchodnosti společných i veřejných cest.

Z celkového počtu 153 zahrádek bylo přítomno 90 zahrádkářů, 7 jich bylo omluveno.
Účast byla 58 % a při hlasování o usnesení nikdo nebyl proti, ani se nezdržel.
Usnesení bylo přijato jednohlasně.
Za návrhovou komisi:
př. Kopecký - předseda v.r.
př. Šigutová
př. Ořechovský
V Brně dne 24.3.2015
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