Zápis z výroční členské schůze ČZS Brno Kraví Hora 1, konané dne 19.3.2018
Program:
- Zahájení – př.Krejzek
- Volba mandátové a návrhové komise – př.Kopecký
- Zpráva o činnosti organizace za rok 2017 – př.Krejzek
- Zpráva o hospodaření za rok 2017 – př.Kočková
- Zpráva revizní komise – př.Beránková
- Jubilanti
- Návrh činnosti organizace na rok 2018 – př.Krejzek
- Návrh rozpočtu na rok 2018 – př.Krejzek
- Informace o konání dubnového pálení a odvozu kontejnerů – př.Kopecký
- Informace, diskuze, náměty, různé
- Návrh na usnesení – př.Kopecký
Průběh jednání:
Přítomné přivítal a zahájení provedl předseda př.Krejzek. Jednotlivé zprávy byly
následně prezentovány dataprojektorem včetně ústního doplnění autorů.
Zvolená mandátová komise ve složení př.Niklová, Kozlová a př.Pavlišová na základě
prezenčních listin konstatovala, že se dnešního jednání účastnilo 82 osob, omluveno
bylo 7, celková účast činila 54%, čímž byla schůze usnášení se schopná.
Zvolena byla rovněž i návrhová komise a to ve složení: př.Kopecký, př.Komárková,
př.Vrbková.
Jak bylo již výše uvedeno, všechny zprávy jak za rok 2017, tak i návrhy na letošní rok
byly členské schůzi předloženy formou písemné prezentace a jsou k dispozici na
webové stránce ZO Kraví Hora 1 v položce Dokumenty.
U příležitosti životního jubilea dosaženého v roce 2017 bylo našim devíti členům
poblahopřáno a předána jim bonboniéra. Jmenovitě se jednalo o:
PhDr.Niedermayerovou – 1937, př.Ivanovou – 1937, RNDr.Vajcíkovou – 1937
MUDr.Pinkase – 1937, př.Ryšánkovou – 1932, MUDr.Vítkovou – 1930
RNDr.Kočkovou – 1929, př.Šiguta – 1929 a př. Olivovou – 1928.
Pálení a odvoz kontejnerů proběhne 28.4.2018 a to v době 08,00 -12,00 hod.
Dohled nad ohništěm budou zabezpečovat:
08,00 - 12,00 hod. - př.Kopecký č.28, př.Tauer č.59
12,00 - 13,00 hod. - př.Pavlišová č.52,
13,00 - 14,00 hod. - př.Písková č.102
15,00 - 16,00 hod. - př.Ivanová č.5
16,00 - 19,00 hod. - př.Nemeškal č.7
Podle situace může být tato služba v průběhu pálení operativně posílena. Případné
změny eviduje př.Kopecký.

1

Informace - diskuze - náměty
V příštím volebním období (od roku 2019) nebudou již do výboru ZO kandidovat tito
stávající členové: př.Olivová, Kočková, Niedermayerová a př.Krejzek. Př.Kumpová
ukončila činnost ve výboru z osobních důvodů. Do výboru byla kooptována
př.Šlimarová, která výhledově nahradí ve funkci hospodářky př.Kočkovou.
Výbor je sice devítičlenný, ale pro chod osady je žádoucí, aby tento počet zůstal
zachován.
Př.Koška se bude nadále starat již jen o problémy spojené s vodovodním řadem
osady. Půjčování nářadí, které doposud zajišťoval 2 dny v týdnu není zatím zajištěno.
Návrhy z pléna:
a) Pokud by se někdo na tuto placenou činnost přihlásil, byl by př.Koška ochoten
zajistit alespoň jeden půjčovací den?
b) Zvážit možnost nahlášení termínu půjčení nářadí např. pomocí sms, elektronicky.
c) Omezit výdej pouze na jeden den v týdnu, případně stanovit hodinu atd.
Městská část Brno střed nám zvýšila poplatek za pozemek o 2,5%. Výše vodného
zůstává nezměněna. (Pro info: v roce 2017 jsme za vodu zaplatili 147.748,- Kč.)
Vyplněnou Smlouvu o výpůjčce a darovací smlouvu pro akci „Kompostér“ je nutno
předat př.Kohoutkovi nejpozději do konce března. V současné době je evidováno cca
padesát zájemců. Dodání je předběžně přislíbeno na 28.4.2018 a souběžně bude
předáno i jedno paré podepsaných smluv. S odebráním v tento den je proto potřeba
počítat.
Městská část Žabovřesky plánuje pro své občany přistavení kontejnerů pro sběr
zelené hmoty. Prověřit zda Brno střed neorganizuje něco podobného.
Byla podána informace o možnosti vystavení vlastních výpěstků na akci, které se
bude za tímto účelem konat v brněnském pivovaře. Termín a bližší informace budou
sděleny.
Zvážit všechny aspekty spojené s pořádáním zájezdů. V předstihu (do prázdnin)
zjistit finanční náročnost, zájem a následně podle toho rozhodnout.
Byl podán návrh na obnovení tradice „družení – utužování kolektivu“, na což
pamětníci v osadě vzpomínají dodnes. Mohlo by se to konat koncem září a v případě
zájmu být doplněno i o odbornou přednášku. Přednášejícího by zajistil př.Nemeškal.
Jinak programu a občerstvení se meze nekladou a jsou věcí dohody.
Výborem bylo navrženo, aby se dosavadní platba za neodpracovanou brigádnickou
hodinu zvýšila ze 75,- Kč na 100,- Kč. Při neodpracování povinných čtyř hodin by se
tedy jednalo o platbu 400,- Kč. Důvodem je, že na mnohé práce prostě nejsou „lidi“ a
tyto je nutno zajistit za úplatu dodavatelským způsobem.
Na druhou stranu prokazatelně provedená práce nad limit brigádní povinnosti bude
po dohodě proplacena.
Dodávka hnojiva Agrohum letos pro nezájem dodavatele (údajně malé objednané
množství) nebude realizována.
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Návrh usnesení
Po vyslechnutí předešlých zpráv a informací bere členská schůze na vědomí:
- Zprávu o činnosti organizace za rok 2017
- Zprávu o hospodaření za rok 2017
- Zprávu kontrolní komise za rok 2017
- Zvýšení nájmu za pozemky pro rok 2018 stanovené MČ Brno - střed o 2,5%
- Informaci o ukončení činnosti př.Kumpové ve výboru ZO
- Kooptaci př.Jany Šlimarové
Členská schůze schvaluje:
- Návrh činnosti organizace na rok 2018
- Návrh rozpočtu organizace na rok 2018
- Zvýšení hodnoty neodpracované brigádnické hodiny na 100,- Kč.
Členská schůze ukládá výboru ZO:
- Zajištění všech úkolů z výše uvedených dokumentů.
- V co nejkratší době dořešit situaci ve věci půjčování nářadí.
- Prověřit, zda i MČ Brno-střed uvažuje o přistavení kontejnerů na zelenou hmotu tak,
jak je plánováno v Žabovřeskách.
- Zvážit všechny aspekty spojené s pořádáním zájezdů se zaměřením na cenu.
- Po dohodě se členy se podílet na organizaci zářijové akce „utužování kolektivu“.
Členská schůze ukládá jednotlivým členům ZO:
- Řídit se výše uvedenými dokumenty a pokyny výboru ZO.
- Zamyslet se nad osobní pomocí při doplnění výboru ZO pro další volební období
(termín nahlášení zájemců - prosinec 2018).
- Využít možnost odebrání nových členských průkazů v klubovně např. během
pálení.
- Vyplněné a podepsané smlouvy pro akci „Kontejner“ předat do konce března
př.Kohoutkovi.
Výsledek hlasování: pro usnesení bylo 80 přítomných, jeden se zdržel a jeden byl
proti. Usnesení bylo tedy přijato.

Za návrhovou komisi zapsal př.Kopecký

V Brně dne 19.3.2018
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