
Z Á P I S 
z konference ÚR ČZS Brno-venkov, konané 28.5.2014 v zasedací místnosti č.412 ve 

  třetím poschodí, Křenová 67 Brno 

 

 

Přítomni : dle presenčních listin                     příl. č.1 

 

Program schůze :                                            příl. č.2 

 

1. Mgr. Flíček zahájil schůzi, přečetl program, nikdo neměl připomínku k programu, takže byl 

jednohlasně odsouhlasen. Jako zapisovatelka byla schválena Věra Jirkůvová. 

 

2. Volby do komisí mandátové a návrhové 

Mandátová komise:  Pavel Šimon, Jarmila Havlíčková a ing. Jiří Procházka 

Návrhová komise:   Vlastimil Gapčo, Zbyšek Jelínek a Makovský František 

Volební komise : Ing. Věra Ševčíková, Květoslava Bartošová, a Ing. Bohumil Jakubec 

Zástupci všech komisí byli jednohlasně schváleni.  

Jako ověřovatel zápisu byl schválen : Zbyšek Jelínek 

 

3.Zpráva o vykonané práci za uplynulý rok 2013 a volební období 2009-2014 

Přednesl předseda Josef Zavřel                       příl. č.3 

 

4. Zprávu o hospodaření přednesla Božena Chmelíková.      příl č.4 

 

5. Revizní zprávu přednesla Ing.Dana Vysočanová      příl.č.5 

 

6. Návrh plánu  činnosti na rok 2014 přednesl předseda Josef Zavřel.    příl. č.6 

 

7. Návrh rozpočtu na rok 2014 přednesla Božena Chmelíková.       příl.č.7 

 

8. Ing. Jiří Procházka informoval  o jihomoravském ZOK 2012/2013      příl.č. 8 

 

.9.Volby :  

  - Ing.Věra Ševčíková přednesla kandidátku pro volby do orgánů Územního sdružení 

     Brno-venkov na období 2014 – 2019                                                     příl. č.9 

     a) kandidátka do  rady ÚS  - odsouhlaseno jednomyslně 

     b) kontrolní komise            - odsouhlaseno jednomyslně 

     c) delegáti na sněm ČZS    - odsouhlaseni jednomyslně 

Zápis o průběhu volby je přílohou usnesení konference                              

 

10. Diskuse k bodům 3-6: 

 

Vlastimil Gapčo ze ZO CEMO Mokrá  vyzval přítomné zástupce ZO k prezentaci své ZO na 

výstavě Hortikomplex  Olomouc 

Jan Langer ze ZO Ochoz u Brna poděkoval za udělení vyznamenání od RR – stříbrné plakety 

pro jejich ZO 

 

Různě : 

Ing.Procházka vyzval přítomné k průběžnému oznamování změn v jejich organizaci za 

účelem uvedení na webových stránkách  



 

Ing.Ševčíková informovala o činnosti Klubu zahrádkářek, který se schází již 16 let. Pro 

případné zájemce uvedla  místo schůzek : Masarykova univerzita botanická fakulta – 

Kotlářská č.2, vždy ve čtvrtek se zahájením v 15,00 hod. – dle programu, který je umístěn na 

webových stránkách  ÚS, včetně zprávy ze schůzek. Mimo tyto schůzky probíhá 1x ročně 

výlet do okolí Brna a 1 x ročně zájezd na jarní trhy Olomouc.. 

 

Přítel Sehnal informoval o soutěži Mladý zahrádkář. Letošní soutěž proběhla 23.5. 

v Ivančicích ve škole Vladimíra Menšíka.Přesto, že každým rokem se zvyšuje počet 

soutěžících (l.ročník 17, letos 27) vyzval přítomné k vysílání mladých zahrádkářů  ze svých 

ZO. Fotky ze soutěže jsou umístěné na webových stránkách. Při této příležitosti poděkoval 

Mgr. Flíček hlavním organizátorům – př. Sehnalovi a zástupcům ZŠ Ivančice a ZO Ochoz a 

Ivančice. 

 

Mgr. Flíček poděkoval odcházející předsedkyni kontrolní komise Ing. Vysočanové za práci 

v uplynulém období a všem, kteří působili v uplynulém období. 

 

11. Projednání usnesení ze schůze a jeho schválení : 

Zprávu mandátové komise přednesl.př.Šimon 

Přítomných bylo 32 delegátů 

Zpráva návrhové komise: 

Navržené usnesení bylo jednohlasně schváleno, přednesl př. Gapčo 

Schválené usnesení                                                                     příl.č.10 

 

12. Zakončení schůze 

Schůze byla ukončena v 16,45.  

Ing. Josef Flíček poděkoval přítomným za účast.    

 

 

Zapsala: Jirkůvová Věra 


