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                           Zpráva o vykonané práci US od 27.5.2009 do 2.8.2014  

 

- před rokem proběhlo přestěhování sekretariátu z „Mosilany“ na Křenové 19, do prostor 

Křenová 67 ( budova městských komunistů, druhá zastávka tramvaje č. 9a 8 od nádraţí).  

Důvodem byly nevyhovující pracovní podmínky zvláště v zimním období. 

 

- Výstavy – Brno-město 2010 

                   Flóra Olomouc 2009 – staré odrůdy 

                   Flóra Olomouc 2011 – ocenění od ¨ústředí ČZS za soubor kdouloní 

                   Flóra Olomouc 2013 – ocenění od pořadatele za soubor kdouloní 

Doplňkem výstav byly chryzantémy ze ZO Šlapanice od pí Fišerové a malba na kameny od pí 

Čermákové ze ZO Březina. Hlavní aranţérka  výstav byla pí Kopuletá z Ivančic. 

Děkujeme ZO za instalace místních výstav i za jejich účast na výstavách organizovaných ÚS. 

 

- jiţ třetím rokem probíhá soutěţ „Mladý zahrádkář“, který organizuje př. Sehnal ze ZO 

Březina, který je současně členem představenstva ÚS 

 

- kaţdoročně probíhaly Zimní odborné kurzy, které náplní i organizačně zajišťuje ing. 

Procházka ze ZO Šlapanice, který je místopředsedou představenstva ÚR. Velmi úspěšná byla 

degustace vín za přispění ZO Ţidlochovice  a také degustace starých odrůd jablek. Obecně je 

na těchto kurzech malý počet ţen. 

 

- velmi úspěšně probíhá činnost „Klubu zahrádkářek“, kterou organizuje Ing.Ševčíková ze ZO 

Veverská Bítýška, která je sou časně druhou místopředsedkyní ÚS. Zaměření je převáţně na 

potřeby ţen. 

 

- vyznamenání – mimořádné „Čestné uznání za dlouholetou činnost“ obdrţí v letošním roce  8 

členů 

 

- právní konzultace  - ÚS děkuje JUDr. Burešové za pomoc při řešení problémů. Sloţitější 

právní pomoc s potřebou zastupování poskytuje na předchozí objednání ústředí Praha 

 

- na základě nového OZ byly vyhotoveny nové „Registrační listy“, děkujeme ZO za 

spolupráci. 

 

- „Roční hlášení o činnosti“ předalo pouze 22 organizací ze 49 

 

- ÚS se musí vyjádřit ke zrušení ZO.Tyto musí vypořádat všechny své závazky 

 

- je nutné dodrţovat všechny termíny ţádostí o dotace dané ústředím – výstavy, přednášky 

(ţádosti i vyúčtování)   

 

- Děkujeme ZO Ţidlochovice a Tišno, ţe nám umoţnily výjezdní zasedání do jejich ZO 

- Průběţně je prováděna propagace časopisu Zahrádkách  objednávání jeho předplatného 

 

Stanovy, jednací a volební řád 

- změny – ZO- zápis u  registračního soudu jako spolek organizační jednotky charakteru 

pobočných spolků 

 

- ZO zápis do veřejného rejstříku (§ 229 obč.zák.) 



 2 

- republikové orgány – sněm, volí se 1x za 5 roků republiková rada 

 

- územní orgány   

  - konference 

  - rada ˇUS minj 1/3 ZO 

  - představenstvo 

 

- orgány ZO 

   - členské schůze 

   - výbor – statutární orgán ZO 

   - kontrolní kom ise ZO 

 - zánik členství (například pro neplacení členských příspěvků). Zánik členství nezakládá 

nárok na vypořádací podíl a zaniká i nárok na  předchozí poţitky 

 

- kontrolní komise – není uţ revizní komise. Kontrolní činnost ZO je nutno provádět 2 x ročně 

 

- tajemní k ZO = jednatel (je u profesionálů a jedná jako právnická osoba organizace) 

 

Doporučení -  číst Věstníky ČZS, dnes Zpravodaj ČZS – nutné 

 

Informace je moţno dostat na sekretariátě ÚS Brno-venkov, Křenová 67, 602 00 Brno, kaţdé 

pondělí od 10,00 hod do 14, 00 hod.. 

 

Přeji všem členům dobré zdraví, bohatou úrodu a dobré trvalé vztahy s ÚS   


