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Výroční členská schůze 2018
ZO ČZS Brno Kraví Hora 1
Program schůze:
1/ Zahájení
2/ Volba mandátové komise
3/ Volba návrhové komise
4/ Zpráva o činnosti organizace za rok 2017
5/ Zpráva o hospodaření za rok 2017
6/ Zpráva kontrolní komise
6a/ Jubilanti
7/ Návrh činnosti na rok 2018
8/ Návrh rozpočtu na rok 2018
9/ Diskuze
10/ Návrh a schválení usnesení

Zpráva o činnosti v roce 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

obvykle každé 1. pondělí v měsíci se koná schůze výboru
příprava výroční schůze
jarní pálení
pouštění vody, opravy poškozeného rozvodu vody
příprava tenisového kurtu na sezónu
oprava pískoviště, dovoz písku
údržba areálu – zámky, vývěsky, skla, označení osady
4. ročník setkání zahrádkářů a Dne dětí
organizace zájezdu
zajištění koňského hnoje
podzimní pálení
uzavření vody
havárie – dámské WC, pánské WC, vyvezení jímky na fekálie

Změna složení výboru
• Vzhledem k časové zaneprázdněnosti ukončila svoje členství
ve výboru přítelkyně Ludmila Kumpová. Děkujeme jí za čas a
energii, které chodu naší osady věnovala.
• Do výboru byla kooptována přítelkyně Jana Šlimarová.
Vzhledem ke svým pracovním zkušenostem byla pověřena
postupným převzetím ekonomiky naší osady, které by mělo
proběhnout v průběhu roku. Pevně věříme, že bude platnou
členkou výboru a do budoucna i dobrou hospodářkou.

Zpráva o hospodaření v roce 2017
Stav financí:
Banka
Pokladna
Celkem

1.1.2017
249 695 Kč
3 314 Kč
253 009 Kč

Významnější platby v roce 2017:
Nájem za pozemek
Voda
Odvoz odpadu
Odměny
Antuka tenis
Vyúčtování zájezdu
Pojistka
Den dětí
Oprava pískoviště
Oprava WC
Cedule označení osady
Internet
Oprava vodovodního řadu
Dovoz písku

229 786
147 748
27 967
12 300
6 000
4 151
3 498
3 376
2 500
2 216
2 128
2 100
1 432
1 331

31.12.2017
263 521 Kč
3 159 Kč
266 680 Kč

Zpráva z kontroly hospodaření a činnosti ZO za rok 2017 provedené dne 17. února 2018
•
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•
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Přítomni: za revizní komisi: Ing. Danuše Beránková (předsedkyně KK)
Jaroslava Kopicová
Jiřina Zbořilová
hospodář:
RNDr. Eva Kočková
pokladní:
Jiřina Komárková
Revidované období: od 1.1. 2017 – 31.12. 2017
Finanční kontrola
A1. Kontrola účetnictví
Běžný účet je již od roku 2016 veden jako internetový u FIO banky a je zdarma. Přístup k účtu mají oprávněné osoby,
kterými jsou předseda, hospodářka, pokladní a správce webových stránek. K provedení bezhotovostních plateb je třeba
vždy dvou z oprávněných osob. K účtu je vydána jedna bankovní karta. V rámci revize byly zkontrolovány všechny
podklady a nebyly shledány žádné finanční rozdíly. Také všechny platby byly řádně doloženy.
Stav běžného účtu u FIO banky k 1.1. 2017:
249 695 Kč
Stav běžného účtu u FIO banky k 31.12. 2017:
263 520 Kč
A 2. Inventura pokladny
Nebyly shledány žádné závady. Doklady jsou řádně vedeny, popsány, evidovány a podepsány odpovědnými členy výboru.
Pokladní hotovost k 1.1. 2017:
3 314 Kč
Pokladní hotovost k 31.12. 2017:
3 159 Kč
Finanční prostředky k 1.1. 2017 celkem:
253 009 Kč
Finanční prostředky k 31.12. 2017 celkem:
266 680 Kč
A4. Kontrola evidence hmotných i nehmotných investičních prostředků:
a) Hmotný investiční majetek odpovídá údajům uváděným v pojišťovací smlouvě a je uváděn v celkové hodnotě
970 800,- Kč (klubovna, kůlny, sklad, WC, šatna a zdi tenisu).
A5. Kontrola statutárních orgánů a rozsahu oprávnění
Statutární orgány ZO Kraví Hora 1 jsou uvedeny v registračním listu (RL) na www.justice.cz
ZÁVĚR
Závěrem revizní komise konstatuje, že činnost výboru ZO ČZS Kraví Hora I v roce 2017 byla v souladu se stanovami,
osadním řádem a usnesením členské schůze z roku 2017.
V Brně dne:
17.2. 2018
Ing. Danuše Beránková
předseda revizní komise

Jubilanti

Dlouholetá členka výboru přítelkyně Věra Olivová oslavila na počátku
března 90. narozeniny. Jí i všem ostatním jubilantům GRATULUJEME.

Návrh činnosti na rok 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pravidelné schůze výboru a běžná údržba areálu
příprava výroční volební schůze v roce 2019 – nové složení výboru ???
jarní pálení
zajištění dovozu a předání kompostérů
dokončení opravy pánského WC
příprava tenisového kurtu na sezónu
organizace brigád
Den dětí a setkání zahrádkářů
podzimní pálení
zájezd ???
půjčování nářadí ???

Kompostéry

Zařizuje Ing. Jiří Kohoutek:

1. krok – předání seznamu zájemců na OŽP MMB
2. krok – podpis smluv o pronájmu kompostérů
3. krok – SAKO Brno doveze a předá kompostéry
v areálu naší osady – TERMÍN ???

Návrh rozpočtu na rok 2018
• nájem za pozemek pro rok 2018 byl MČ Brno-střed zvýšen o
2,5 %
• cena vodného se pro rok 2018 nemění
• vzhledem k rostoucím cenám a k malé ochotě zahrádkářů
účastnit se brigád, navrhuje výbor opět zvýšit cenu za
neodpracovanou hodinu a sice na 100 Kč/hod. Toto na trhu
práce odpovídá ceně jedné hodiny odpracované
nekvalifikovaným pracovníkem. Zahrádkáři, který se
nezúčastní žádné brigády by pak byla v rozpisu plateb
účtována částka za neodpracované brigády ve výši 400 Kč.
Potřebné činnosti budou zadávány externím pracovníkům.

Diskuze

Dne 27. května 2017 se konalo 4. setkání zahrádkářů
spojené s oslavou Dne dětí. Děkujeme přítelkyni Věře
Niklové a ostatním organizátorům za vydařenou akci.

Diskuze
• Přítel Miroslav Koška nadále nebude zajišťovat
půjčování nářadí. Za odvedenou práci mu velmi
děkujeme. Klíčová otázka však je:

Kdo bude půjčovat nářadí ???
• Je v naší osadě zájem o pořádání dalších
společných akcí (zájezd, podzimní grilování) ???
• Příští rok je v ČZS rokem volebním.
Kdo má zájem o práci v novém výboru ???

