Zápis z výroční schůze členů ČZS Brno, Kraví Hora 1, konané dne 18.4.2019

Program:
1. Zahájení (provede př.Krejzek)
2. Jubilanti roku 2018 – př.Písková, Heindlová, Helepertová, Vocílková a
Olivová (př.Krejzek)
3. Volba mandátové komise – př.Olivová, Kozlová, Pavlišová (př.Krejzek)
4. Volba návrhové komise – př.Beránková, Kopicová, Zbořilová (př.Krejzek)
5. Volba volební komise – př.Krejzek, Niedermayerová, Nemeškal (př.Krejzek)
6. Zpráva o činnosti organizace za rok 2018 (př.Krejzek)
7. Zpráva o hospodaření za rok 2018 (př.Kočková)
8. Zpráva revizní a kontrolní komise (př.Beránková)
9. Představení kandidátů nového výboru a kontrolní komise (př.Krejzek)
Výbor – navržení kandidáti: př.Milan Kopecký (předseda), Jiří Kohoutek,
Jana Šlimarová, Jiřina Komárková, př.Jiří Luňák, Pavel Krček, Marcela
Přikrylová, Jiří Jež , Miroslav Vořechovský
Kontrolní komise – navržení kandidáti: př. Beránková, Horáková, Myšková
10. Volby nového výboru + KK (př.Krejzek, Niedermayerová, Nemeškal)
11. Poděkování končícím členům výboru ZO (nový předseda)
12. Návrh činnosti organizace na rok 2019 (nový předseda)
13. Návrh oblastí, do nichž plánuje organizace v roce 2019 investovat (nový
předseda)
14. Informace o Předpisu upravujícím nakládání s osobními údaji ve znění
zveřejněném na webových stránkách ČZS + Souhlas se zpracováním
osobních dat (nový předseda)
15. Volba dvou delegátů na podzimní konferenci svazu (nový předseda)
16. Diskuze (nový předseda)
17. Návrh usnesení (př.Beránková)
18. Závěr (nový předseda)
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Průběh schůze podle bodů programu:
1-2) Schůzi zahájil a vedl předseda př.Krejzek. Po přivítání přítomných a uctění
památky zesnulých členů naší ZO byla jubilantkám př.Olivové, Pískové, Heindlové,
Vocílkové a Helepertové, které v loňském roce dosáhly 80, 85, 91 a 92 let předána
pozornost v podobě bonboniéry.
3-5) Navržení a schválení členů jednotlivých komisí
Mandátová komise: př.Olivová, Kozlová, Pavlišová
Návrhová komise: př.Beránková, Kopicová, Beránková
Volební komise: př.Krejzek, Niedermayerová, Nemeškal
K navrženým nebylo připomínek a hlasováním bylo složení komisí schváleno.
Mandátovou komisí bylo dále po sečtení podpisů z archů konstatováno, že čl.schůze
se z celkového počtu 153 zahrádek zúčastnilo 78 osob a 6 osob se omluvilo. Účast
byla 51% a schůze byla proto usnášení se schopná. (viz. Přílohy - Zpráva mandátové
komise a presenční listiny)
6) Zprávu o činnosti za rok 2018 přednesl př.Krejzek (plné znění)
V roce 2018 proběhly všechny plánované akce bez komplikací: jarní pálení, úpravy
tenisového kurtu, dětský den, zájezd, podzimní pálení. V průběhu roku byla
prováděna údržba oplocení a zámků, údržba společného majetku a př.Koška zajistil
puštění vody na jaře a odstavení řadu na podzim. Byla také opravena základová
deska u pánské toalety. Trochu skřípalo půjčování nářadí.
Bylo postaveno několik nových chatek. Ceny za přenechání zahrádek se v důsledku
tohoto zvýšily.
Celkovým problémem je spotřeba vody. Nejenže bylo enormní sucho, ale také se
rozmohlo plýtvání vodou. K tomu možná přispěly i stále oblíbenější automatické
zavlažovací systémy. Shrnuto a podtrženo, v roce 2018 se spotřebovalo 5.500 m3
vody, což bylo o tisíc kubíků víc než v roce 2017. Protože se platby na rok 2019
počítají na základě spotřeb za rok 2018, jsou zálohy na vodné vyšší. Po zohlednění
zvýšení nájmu o 2,1% tak bude platba na rok 2019 za zahrádku vyšší cca o 10%.
7) Zprávu o hospodaření za rok 2018 přednesla př.Beránková (plné znění)

Rekapitulace hospodaření v roce 2018:
Přehled příjmů pokladna celkem:

celkem: 34.350.-Kč

Půjčovné: 1.750.-Kč
Hnojiva: 4.200.-Kč
Poplatky za přepis a kontejner: 1.200.-Kč
Poplatky za klíče: 900.-Kč
Platby na zájezd od účastníků: 4.300.-Kč
Dotace pokladny z běžného účtu: 22.000.-Kč
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Přehled výdajů pokladna:

celkem: 33.364.-Kč

Náklady na spolkovou činnost: 27.951.-Kč
( odměny za práce, opravy, voda, jubilanti, den dětí, průvodkyně zájezd, drobné
výdaje – známky, bloky, nájem místnosti na schůzi aj.)
Náklady na materiál ( benzín, klíče, zámky, el.kabel aj.): 4.859.-Kč
Ostatní: 554.-Kč
Přehled příjmů na běžném účtu:

celkem: 532.920.-Kč

Příjem ročních plateb za zahrádky: 490.620.-Kč
Výběr za pronájem tenisového kurtu: 35.650.-Kč
Příjem od účastníků zájezdu: 6.050.-Kč
Příjem za klíče, zámek, příspěvek na kontejner: 400.-Kč
8) Zprávu kontrolní komise za rok 2018 přednesla př.Beránková (viz příloha)
9-10) Představení a volbu navržených členů do nového výboru a kontrolní komise
ZO provedla volební komise. Vzhledem k tomu, že k navrženým kandidátům nebylo
připomínek, proběhlo hlasování o způsobu volby. Odhlasována byla volba veřejná,
v níž pak byli všichni navržení zvoleni.
11) Nově zvolený předseda pak poděkoval odstupujícím členům př.Krejzkovi,
př.Olivové, Niedermayerové, Niklové a Kočkové za práci pro organizaci a předal jim
malou pozornost.
12) Návrh činnosti organizace na rok 2019 – př.Kopecký
Schůze výboru budou nadále probíhat každé první pondělí v měsíci od 16:00 hod. –
první 1.4.2019.
Pravidelné pálení a odvoz nespalitelného odpadu bude, stejně jako doposud,
organizováno dvakrát ročně, a to v měsících dubnu a říjnu. Jarní pálení proběhne
27.4.2019.
Kontrola vodovodního řádu a puštění vody proběhne 20.4.2019.
Brigádnická činnost bude organizována na základě informací výboru e-mailem a
nástěnkami.
Organizace a pořádání Dětského dne – opět na přelomu května a června.
Organizace zájezdu – v průběhu září či října.
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13) Návrh oblastí, do kterých plánujeme v roce 2019 investovat:
Dokončení oprav oplocení, a to jak vlastními silami, tak dodavatelsky
Realizace samostatného napojení tenisového kurtu na vodovodní řad
Úhrada za kontejnery nespalitelného odpadu
Příspěvek na zájezd
Opravy a případné náhrady neopravitelného drobného majetku jako jsou
nástěnky, kolečka, vodovodní šachty, zasklívání oken atd.
Obnova písku v pískovišti.
Provozní výdaje a odměny za prokazatelně vykonané práce nad rámec
brigádnické povinnosti.
14) Informace o interním Předpisu upravujícím nakládaní s osobními údaji – viz
příloha (8 listů)
Informace o dokumentu Souhlas se zpracováním osobních údajů – viz příloha
(1list + podpisové archy)
15) Jako delegáti na podzimní volební konferenci svazu byli zvoleni př.Kopecký
a př.Sedláček
16) Diskuze
Předseda informoval přítomné o Sdělení územního plánování a rozvoje MMB
o pokračování v procesu pořízení nového Územního plánu města Brna –
viz.příloha „Sdělení“ (členové vlastnící emailovou adresu ho obdrželi 16.3.2019)
př.Bílek a Vořechovský navrhli, aby představitelé ZO Kraví Hora 1. navštívili
odbor územního plánování a požadovali účast na tomto procesu.
př.Niedermayerová informovala o součastném neutěšeném stavu pořadníku
čekatelů na zahrádku. Doporučuje znovu všechny obvolat a aktualizovat.
př.Nemeškal poukázal na skutečnost, že i letos jsou přes zimu na stromech stále
plody napadené padlím! Pochválil stav z.č.78, naopak z.č.73 je děs!!!
př.Kopecký a př.Koška informovali, že puštění vody a zprovoznění WC je
plánováno na 20.4.2019. Vymontované kohouty v zahrádkách je nutno znovu
namontovat do 12.4.2019.
Jakákoliv manipulace s ventily v šachtách je přísně zakázána!
př.Kopecký apeloval na všechny členy ZO, aby v letošním roce přistupovali
k odběru vody zodpovědněji, než v roce minulém. Samostatné vodoměry
realizovat nelze. Výše platby tak záleží na každém z nás.
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Pálení a odvoz kontejnerů proběhne dne 27.4.2019, dozor zajištěn následovně:
08,00
09,00
10,00
11,00

-

09,00 hod.
10,00 hod.
11,00 hod.
12,00 hod.

-

Kopecký,
Kopecký,
Kopecký,
Kopecký,

Tauer zahr.59
Tauer
Tauer
Tauer

12,00 - 13,00 hod. 13,00 - 14,00 hod. -

Prokop, Prokopová zahr.150
Prokop, Prokopová

14,00 - 15,00 hod. 15,00 - 16.00 hod. -

Schauerová zahr.83, Novotná zahr.96, Schelleová
zahr.49
Schauerová, Novotná, Schelleová

16,00 - 17,00 hod. 17,00 - 18,0 hod. -

Nemeškal, Nemeškalová zahr.7, Písková zahr.102
Nemeškal, Nemeškalová, Písková

Po ukončení pálení proběhne tradiční opékání buřtů s pivem. Veškeré informace, a
to nejen o pálení, jsou uvedeny na naší webové stránce ZO Kraví Hora 1.
Pro členy, kteří internet nemají, vyvěsíme potřebné informace na nástěnkách.
Před termínem pálení je také nutno napytlovat popel z hromad před klubovnou.
Termín brigády bude oznámen.
př.Jež informoval, že původní poměrně optimistická informace o napojení přívodu
vody k tenisu se možná v souvislosti s novými požadavky vyplývajícími se zahájení
prací na Územním plánu, změní. Ve snaze o realizaci však bude i nadále pokračovat.
Na základně zdůvodnění požadavku na zvýšení účelového poplatku ze 150.-Kč na
200.-Kč byl tento hlasováním schválen.
Dalších připomínek nebylo, diskuze byla proto uzavřena a byl přednesen návrh na
usnesení.

17) Návrh usnesení
Po vyslechnutí předešlých zpráv bere členská schůze na vědomí:
- Zprávu o činnosti organizace za rok 2018 – př.Krejzek
- Zprávu o hospodaření za rok 2018 – př. Kočková
- Zprávu kontrolní komise za rok 2018 – př.Beránková
- Sdělení odboru územního plánování rozvoje města Brna o pokračování procesu
pořízení nového územního plánu
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Členská schůze na základě proběhlé volby schvaluje personální obsazení
výboru a kontrolní komise pro další pětileté období
Výbor ve složení:
př.Milan Kopecký (předseda)
př.Jiří Kohoutek
př.Jana Šlimarová
př.Jiřina Komárková
př.Marcela Přikrylová
př.Jiří Jež
př.Jiří Luňák, Pavel Krček, Miroslav Vořechovský
Kontrolní komise ve složení:
př.Danuše Beránková (předsedkyně)
př.Hana Horáková, Zdeňka Myšková
Členská schůze dále schvaluje:
- Návrh zaměření činnosti organizace na rok 2019
- Oblasti, do kterých hodlá organizace v roce 2019 investovat a to:
Dokončení oprav oplocení
Realizace samostatného napojení tenisového kurtu na vodovodní řad
Opravy a případné náhrady drobného hmotného majetku jako jsou nástěnky,
kolečka atd.
Pořádání autobusového zájezdu za náklady jízdného + úhrada průvodce
Zvýšení hodnoty účelového příspěvku na 200,- Kč
Interní předpis o nakládání s osobními údaji dle nařízení GDPR
Delegáty na podzimní volební konferenci ČZS: př.Kopeckého a Sedláčka
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Členská schůze ukládá předsedovi ZO:
- Aktivně vstoupit do jednání s Odborem územního plánování a rozvoje MMB ve věci
pokračování v procesu přípravy ÚP města Brna a hájit tam zájmy naší organizace.
Členská schůze ukládá výboru ZO:
- Do 1.4.2019 převzít zápisem agendu odcházejících členů jakož i zajištění
všech změn nutných pro bezproblémový chod organizace (banka, sídlo ZO atd.)
- Zajištění všech úkolů z výše uvedených dokumentů
- V co nejkratší době dořešit situaci ve věci půjčování nářadí a úklidu WC
Členská schůze ukládá jednotlivým členům ZO:
- Řídit se výše uvedenými dokumenty, Osadním řádem a pokyny výboru ZO
- Zvláštní důraz klást na hospodárné nakládání s vodou, přírodu a sousedské
vztahy
- V maximální míře se zapojit do brigádnické činnosti organizované výborem

Výše uvedené usnesení bylo hlasováním jednomyslně přijato.

Za návrhovou komisi: př.Beránková

V Brně dne 18.3.2019
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