Zápis z Výroční členské schůze ZO ČZS Kraví Hora 1, konané dne
27.3.2017
Program:
Zpráva o činnosti organizace za rok 2016 – př.Krejzek
Zpráva o hospodaření za rok 2016 – př.Kočková
Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2016 – př.Beránková
Návrh činnosti na rok 2017 – př.Krejzek
Návrh rozpočtu na rok 2017 – př.Kočková
Diskuze
Organizace dozoru při „pálení“ a odvozu kontejnerů dne 22.5.2017
Ocenění jubilantů
Návrh usnesení – př.Kopecký
Složení komisí, presenční listiny a jednotlivé zprávy jsou přílohou tohoto
zápisu a proto nejsou detailně uvedeny.
Diskuze – náměty, informace
V souvislosti s plánovaným puštěním vody 15.4.2017, musí být veškeré
chybějící kohouty namontovány nejpozději do 14.4.2017.
Byl vznesen dotaz, zda nestanovit bodové hodnocení brigádnické
činnosti.
Údržba cestiček před zahrádkami jakož i společnými prostorami může
být opět vykazována jako brigádnická činnost.
Okruh plánovaných prací brigád zveřejňovat v předstihu na nástěnkách
i na webových stránkách ZO ČZS Kraví Hora 1.
Př.Nemeškal se nabídl, že v případě potřeby bude provádět kosení
trávníku na náměstíčku před klubovnou.
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Bylo dosaženo konsenzu na výši platby za neodpracovanou brigádu.
Byla poskytnuta informace o realizaci nového pískoviště, včetně žádosti
o pomoc při jeho stavbě (pro zamezení znečišťování písku psími
exkrementy, zvážit možnost zakrytí sítí nebo plachtou.)
V souvislosti se značným množstvím odběru vody je nutno prověřit, zda
někde nedochází k nekontrolovanému průsaku.
Kolečka uzamčená ve skladu budou nejprve zkontrolována a opravena.
Byl podán návrh, zda by přerostlý smrk v osadě, který je nutno skácet,
nemohl být nabídnut např. k vánoční výzdobě města.
Na úklid popela z ohniště po pálení bude po domluvě možno použít
igelitové pytle uložené v klubovně.
Byla objasněna platba v hodnotě 3 100,- Kč jako úhrada za postřiky.
Opět bylo poukázáno na skutečnost, že psi se smějí v osadě volně
pohybovat pouze a jen v areálu zahrádky majitele.
Známky a nové průkazky je možno vyzvednout v klubovně.
Byla podána informace, že ve stávající fázi Územního plánu nejsou
zájmy naší osady nijak dotčeny.

Organizace dozoru nad průběhem pálení dne 22.4.2017
08,00 – 12,00 - př.Kopecký, Tauer
12,00 – 13,00 - př.Schelleová ( 49 )
13,00 – 15,00 - př.Ivanová ( 5 ) př.Schauerová ( 83 )
16,00 – 17,00 - př.Kocera ( 30 )
17,00 – 19,00 - př.Nemeškal s chotí ( 7 )
Občerstvení v podobě piva a lima bude možno tradičně zakoupit
v klubovně.
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Po vyslechnutí předešlých zpráv bere členská schůze na vědomí:
- Zprávu o činnosti organizace za rok 2016
- Zprávu o hospodaření za rok 2016
- Zprávu kontrolní a revizní komise za rok 2016
Členská schůze schvaluje:
- Návrh činnosti na rok 2017
- Návrh rozpočtu na rok 2017
- Změnu osadního řádu - platba za neodpracovanou brigádnickou
hodinu se zvyšuje na 75,- Kč
(Při neodpracování stanovených čtyř hodin se tedy jedná o 300,- Kč)
Členská schůze ukládá výboru ZO:
- Zajištění veškerých úkolů z výše uvedených dokumentů, jakož i
námětů a požadavků vzniklých z diskuze.
- Průběžně sledovat přípravu Územního plánu se zřetelem na zájmy
naší organizace.
Členská schůze ukládá jednotlivým členů ZO:
Řídit se výše uvedenými dokumenty a pokyny výboru se zaměřením na
bezproblémové fungování a zvýšení úrovně zahrádkářské osady.
Mandátová komise ve složení př.Niklová, Kozlová a Pavlišová
konstatovala že:
Dnešní schůze se zúčastnila nadpoloviční většina členů (viz prezenční
listiny) a byla proto usnášení se schopná. Usnesení bylo přijato
jednomyslně.
Před ukončením schůze byla jubilantům předána drobná pozornost.

Za návrhovou komisi
Kopecký M.

V Brně 27.3.2017
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