Zápis z členské schůze ZO ČZS Kraví Hora 1, konané dne 21.3.2016
Program:
Uctění památky členů ZO, kteří nás v minulém období opustili
Ocenění jubilantů
Volba mandátové a návrhové komise
Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 - př. Krejzek
Zpráva o hospodaření za rok 2015 - př. Kočková
Zpráva kontrolní komise za rok 2015 - př. Beránková
Návrh činnosti na rok 2016 – př. Krejzek
Návrh rozpočtu na 2016 – př. Krejzek
Kooptace př. Kumpové do výboru ZO
Diskuze
Návrh a schválení usnesení - př. Kopecký
Závěr
Složení komisí a jednotlivé zprávy jsou součástí zápisu, a proto zde nejsou
detailně uvedeny.
Diskuze
- Požadavek na realizaci přívodu vody k WC
- Zamezení vjezdu vozidel po cestě od hvězdárny, uvedení do předešlého stavu
- Požadavek na výměnu kohoutu uzávěru vody u brány
- Zvážení nákupu menší (dámské) sekačky
- Informace o pálení, frekvenci, kontejnerech a stanovení dozoru
- Informace o postřiku dřevin včetně seznamu zájemců
- Informace o možnostech nákupu hnojiv
- Názor na konání zájezdu
- Info o konání Dne otevřených zahrad a Dne dětí
- Info o puštění vody 16.4.2016 (zpětná instalace kohoutů do 15.4.2016)
- Info o možnosti zavedení internetu v klubovně
- Rámcová informace o novém znění podnájemní smlouvy v rámci zákona
č.89/2012Sb.
- Informace o probíhajících kontrolách policie v areálu naší kolonie

- Zdůraznění nutnosti zapojení většího počtu členů do brigádnické činnosti
jakož i zlepšení sousedských vztahů. Zdravení, zamezení volného pobíhání
psů, jízd na kole atd.
- Informace o akci „kompostéry“ výhledově plánované městskou částí Brno - střed
- Návrh na realizaci stříšky v areálu tenisu
Organizace dozoru nad průběhem táboráku dne 23.4.2016 byla stanovena takto:
08,00 – 12.00 hod. – př. Kopecký, Tauer
12,00 – 13,00 hod. – př. Šauerová, Novotná
13,00 – 14,00 hod. – př. Krejzek
14,00 – 16,00 hod. – př. Nemeškal
16,00 – 18,00 hod. – př. Prokop
18,00 – 19,00 hod. – př. Ivanová
Po vyslechnutí předešlých zpráv členská schůze bere na vědomí:
- Zprávu o činnosti organizace za rok 2015
- Zprávu o hospodaření za rok 2015
- Zprávu kontrolní komise za rok 2015
Členská schůze schvaluje:
- Návrh činnosti na rok 2016
- Návrh rozpočtu na rok 2016
- Nové znění podnájemní smlouvy v souladu zákona č.89/2012 Sb.
- Kooptaci př. Kumpové do výboru ZO ČZS Kraví Hora 1
- Organizaci pálení včetně kontejnerů v termínech 2x ročně jako doposud
a výhradně suchého rostlinného materiálu každý čtvrtek v době 16 - 18 hod.
Členská schůze ukládá výboru ZO:
Zajištění veškerých úkolů z výše uvedených dokumentů, jakož i námětů
a požadavků vzniklých z diskuze.
Členská schůze ukládá jednotlivým členů ZO:
Řídit se výše uvedenými dokumenty a pokyny výboru se zaměřením na
bezproblémové fungování a zvýšení úrovně zahrádkářské osady.

Dnešní schůze se zúčastnila nadpoloviční většina členů (viz prezenční listiny) a byla
proto usnášení se schopná. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Za návrhovou komisi zapsal
Kopecký M.

V Brně 21.3.2016

