ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

ZPRAVODAJ
Územního sdružení Brno-venkov 4/2009

KONTAKTY – ZMĚNY
1. Sídlo sekretariátu je v prostorách a.s.
LANAREST, bývalá Mosilana, ulice Křenová
19, 602 00 Brno. Areál je u tramvajové
zastávky Vlhká linky č. 8, 10 a 13 asi 100m od
hlavního nádraží ČD a nedaleko nádraží
autobusového. Kancelář je v budově č. 13 v 1.
patře, dveře č. 13/111. Cesta je označena
tabulkami. Úřední hodiny jsou každé pondělí
10-14 hod. Poštu zasílejte na adresu Sekretariát
ÚS ČZS Brno-venkov, Křenová 19, 602 00
Brno. Telefonní linka v úředních hodinách je
543 530 189; mimo ně můžete volat na mobil
přítelkyně tajemnice Jirkůvové: 777 719 876.
Kromě toho byl na sekretariát zaveden internet
a e-mail je :
zahradkari.us.brno-venkov@qmail.cz . –púr–

vyřizování případných dotazů státních orgánů,
pro potvrzení správnosti údajů.
4. Registrační listy ZO - přes výzvu ÚR na

jejich dodání do 12.10.2009, nesplnily tuto
povinnost následující ZO : Blučina, Bratčice,
Bukovina, Čebín, Dolní Kounice I, Dolní
Kounice II, Heroltice Nad řekou, Hrušovany I,
Ivančice Meruňkový sad, Moravské Bránice,
Ochoz u Brna II, Opatovice, Oslavany, Rosice,
Silůvky-Žáček, Těšany, Veverské Knínice,
Viničné Šumice, Vlasatice, Zakřany, Zbýšov,
Žabčice, Želešice. Upozorňujeme všechny
dotčené organizace, že bez nového RL nemají
právní subjektivitu, nemohou žádat o dotace a
nemohou jednat za ZO vůči jiným subjektům.
–púr–
5. Územní sdružení Svazu zahrádkářů Brno –
venkov žádá místní organizace Svazu
zahrádkářů Brno – venkov, které již pracují
s dětmi nebo které mají zájem s nimi pracovat,
aby tuto skutečnost ohlásily na Územním
sdružení Svazu zahrádkářů Brno – venkov
nebo přímo příteli Milanovi Sehnalovi tel.
605765794, 516439292. Přizvěte ke spolupráci
rodinné příslušníky – děti a vnoučata, nebo
základní školy. Děkuji.
–se–

DŮLEŽITÉ INFORMACE
NALÉHAVÉ ÚKOLY
2. Žádáme všechny ZO, které si ještě
nezřídily e-mailovou adresu aby tak co nejdříve
učinily a tuto skutečnost oznámily na
sekretariát.
–pr–
3. Žádáme všechny ZO, aby sdělily na

sekretariát ÚR jaké vlastní pozemky a
nemovitý majetek. Tyto informace budou
důvěrné a budou sloužit PÚR jako podklad pro

6. Jihomoravský zimní oblastní kurz ročník
2009-10 je již připravován. Dne 22.6 se sešla
na sekretariátě ÚR Brno-venkov pěstitelská
komise zástupců ÚR Brno venkov, Brnoměsto, Kroměříž , Uherské Hradiště a Znojmo.
Pro příští ročník kurzu byl přijat rámcový plán
se zaměřením na zelinářství a léčivé rostliny.
–pr–
7. Představenstvo ÚR doporučuje zajistit si
předplatné časopisu Zahrádkář, které je cenově
výhodné a pro předplatitele jsou přibalovány
prémie v podobě semen a dalších pozorností.
–púr–

- Ing.Procházka se zúčastnil zasedání
vedoucích vzdělávacích středisek
- Mgr. Flíček se zúčastnil výroční schůze ZO
Ivančice Střibský mlýn – podal zprávu o
průběhu. (Problémy ZO byly návazně
projednány na sekretariátě ÚR Brno-venkov
za přítomnosti právníka.)
- Termíny zasedání PÚR 23.6. 2009, plénum
27.5. 1500
- Právní poradna JUDr. Krcha bude
v termínech: druhé pondělí v měsíci 14,0016,00 – pouze po předchozí domluvě

ZPRÁVY Z ÚZEMNÍ RADY
8. Informace ze zasedání PÚR 21.4.2009
 Bude zpracována zpráva o činnosti 20042009, kandidátka, plán práce na rok 20092010 a návrh usnesení schůze
 Do zpravodaje bude dán požadavek na ZO,
aby oznámily ÚS v jaké hodnotě mají
pozemky a nemovitý majetek.
 Na příští Zimní kurzy připraví ing.
Procházka nové seznamy, na které se budou
posílat pozvánka
 Sál na plenární zasedání ÚR byl zajištěn na
27.5.od 15 00 na Křenové 67
 Klub ovocnářů nemá předsedu. Pokud máte
v ZO někoho, kdo by to mohl dělat, zkuste
jej přemluvit
 Nový zahrádkářský zákon je v návrhu,
předpokládá se, že jeho projednávání
v parlanentu je zastaveno.
 Dotace na zahrádkářskou činnost lze čerpat
do 70% nákladů a nelze je použít na na
exkurze a občerstvení.
 Byly projednány výstavy :
25.-26.4.2009 Komín
Oblastní výstava Brna-města a Brnavenkova v Brně v pivovaru 9.-11.10.2009
22.8.2009
Zájezd na flóru Olomouc; zájemci se hlásí u
přítelkyně Matějíčkové tel: 543 257 097
15.5.2009 Biovinohradnictví na BVV Brno
25-28.6.2009 Výstava včelařů tamtéž.
 Byla projednána a schválena uzávěrka
hospodaření za rok 2008.

10. Informace ze zasedání PÚR 23.6.2009
- Před zahájením schůze přivítal předseda
všechny nové členy PÚR
Rozdělení funkcí a náplně:
- předseda: Josef Zavřel – podpisové právo
- delegát do republikové rady: Josef Zavřel
- 1.místopředseda: Mgr.Flíček Josef, zástupce
v KKR, výstavy, zástupce pro neziskové
organizace ANNO, - podpisové právo
- 2.místopředseda: Ing.Procházka Jiří – oblastní
kurz JMK, informace o polních dnech,
zpravodaj s přílohou.
- Ing.Ševčíková: dotace a fondy, informace
z Věstníku, podpisové právo
- Chmelíková Božena: finanční komise
- Vlastimil Gapčo: technika, výstavy, právní
záležitosti
- Milan Sehnal: práce s mládeží
- Vilém Jandera: kronika, klub ovocnářů
- Věra Krpenská: předsedkyně revizní komise,
inventury
- Poradce PÚR: Ing.Drbal – stanovy a osadní
řády.

9. Informace ze zasedání PÚR 19.5.2009
- Je dohodnuta schůzka s hejtmanem JM
kraje. Sejdou se s ním zástupci KKR-BM.
- Bylo jednáno o polyfunkčním domu, město
Brno nabízí budovu na ulici Hybešova 69
- Na schůzi bude předána účastníkům žádost
ústředí o zaslání připomínek či námětů,
které mají ke stanovám ČZS
- Z ústředí byla zaslána smlouva na
neinvestiční dotace z MZ ve výši 70.000 Kč
(požadavek byl 115.000 Kč).
- Program plenární schůze: úpravy stanov,
požadavek na nahlášení movitého a
nemovitého majetku ZO, zpráva o zimním
oblastním kurzu a zpráva o činnosti klubu
zahrádkářek.
- Zápis z plenární schůze zajistí př. Jirkůvová

 Přítel Sehnal připraví výzvu na ZO ve věci
práce s dětmi, která bude dána do
Zpravodaje - bude zasláno do 29.6.
 Představenstvo vzalo na vědomí zápis
z plenární schůze ze dne 27.5.2009 a
probralo usnesení, podle kterého se bude
řídit další činnost představenstva ÚR
 Oblastní výstava Brna města a Brna venkova
v Brně se připravuje na termín 9.-11.října.
 Pokud by měla některá ze ZO zájem
prezentovat se na výstavě na Slovensku ve
Stupavě – proběhne první týden v říjnunechť se přihlásí na sekretariátě.
 Bylo jednáno o polyfunkčním domu, město
Brno nabízí budovu na ulici Hybešova 69.
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 Bod 4 doporučuje základním organizacím
prezentovat se v kronikách obcí a měst.

V současné době je úvaha, že dům bude
vlastnit Asociace nestátních neziskových
organizací, která by následně prostory
pronajímala dalším neziskovým organizacím
JM kraje.
Oblastní kurzy JMK opět budou probíhat na
ulici Křenová 67. Ing. Procházka předá
termíny přednášek, které projedná př. Zavřel
s pronajimatelem.
15.9. proběhne schůzka KKR na Křenové 67
v 15.00 hod.
22.5. proběhla schůzka pěstitelské komise,
která projednala program Jihomoravského
zimního odborného kurzu
29.6. ve 14,00 proběhne redakční rada
Zpravodaje.
Termíny zasedání PÚR na 2. pololetí budou
určeny koncem srpna.

12. Monotématického květinářského školení
oblastních instruktorů ÚS ČZS se zúčastnil
Ing. Procházka. Školení probíhalo na Střední
škole v Boskovicích, ve firmě pana Lebiše a
součástí byla exkurze do arboreta Šmelcovna.
Na školení byly prezentovány přednášky o
zavlažovacích
truhlících,
truhlíkových
květinách množených semenem,
jahodách
pěstovaných v nádobách, muškátech, fuchsiích,
hrnkových květinách, hnojivech a substrátech
pro truhlíkové květiny. Součástí školení byla i
přednáška o našich i světových arboretech,
botanických a zámeckých zahradách.
NABÍDKY-INZERCE
13. Zprávy, reklamy výstav, kulatá výročí
zasloužilých členů a vše ostatní, co chcete
uvést ve známost zahrádkářům v našem okrese,
rádi zdarma uveřejníme.
–pr–
14. Volné zahrádky je možno získat do nájmu
nebo ke koupi v
ZO Sobotovice, tel: 728 137 042, 724 806 602
ZO Opatovice (prodej), tel: 737 072 648

11. Plenární zasedání územní rady Brnovenkov proběhlo dne 27.5. v 1500
K navrženému usnesení doplnilo:
 bod
2
schvaluje
výsledek
voleb
představenstva Územní rady a revizní komise
zástupce do republikové rady a krajské
koordinační rady.
 Bod 3 písm. d. ukládá předsedům ZO zaslat
připomínky a náměty ke stanovám na ústředí
ČZS do 30.8.2008

Redigovala redakční rada zpravodaje. předseda:
Ing. Jiří Procházka, členové: Josef Zavřel, ing.
Věra Ševčíková. Křenová 19, 602 00 Brno,
543 530 189 dáno do tisku 29.6.2009
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Možnosti podpory investičního financování ZO ČZS
Český zahrádkářský svaz podporuje základní organizace v jejich investičních akcích pomocí tří
svých fondů, z nichž mohou ZO čerpat půjčky, nebo dokonce nevratné dotace. Jsou to : svépomocný
fond, fond rozvoje a rizikový fond.
l. Svépomocný fond ČZS
==================
Umožňuje jen půjčky.
Finanční zdroje fondu : - půjčky organizačních složek ČZS
- vlastní příjmy fondu z poskytnutých půjček
- jiné případné příjmy
Jak si lze půjčit : půjčka se poskytuje na základě smlouvy o půjčce
Na co si lze půjčit : - na dobu 1-5 let, na opravy a rekonstrukce hmotného majetku ZO
- na dobu 1-5 let, na budování a výstavbu společných zařízení organizace, např.
na vodovodní sítě, na zavlažovací zařízení, na elektrifikaci, na zúrodnění půdy, na oplocení apod..
Kam se splácí : v dohodnuté výši a lhůtách na účet RR ČZS, kde jsou prostředky fondu uloženy.
2. Fond rozvoje ČZS
===============
Umožňuje nevratné dotace i půjčky.
Finanční zdroje fondu : - schválená část z podílu RR ČZS na zaplacené členské známce pro příslušný
kalendářní rok.
- přerozdělená část zisku ČZS po zdanění a schválení RR ČZS.
Nevratná dotace : nutno požádat písemně prostřednictvím svého ÚS ČZS.
Lze ji žádat : na výstavbu, rekonstrukci, údržbu nebo vybavení objektů ČZS, např. zpracování ovoce,
prodejen zahrádkářských přebytků, dále na mimořádné události ZO (mezinárodní návštěvy a
propagace ČZS a pod.).
Půjčky : jsou krátkodobé (6 měsíců – l rok), bezúročné, v max. výši 30 000 Kč.
Shrnutí :
======
Zatím co zdroje každoročních dotací, o které si už ZO zvykly přes ÚS žádat, pocházejí
z ministerstva zemědělství a nelze je použít pro akce investičního charakteru, ulehčují oba uvedené
fondy ČZS základním organizacím investiční financování.
3. Rizikový fond ČZS :
=================
Jeho účelem je pomoc při odstraňování škod na společném majetku ČZS při stavech nouze po
živelních pohromách.
Podrobnější informace o fondech a jejich využití : Věstník ČZS č.1/2009
Zpracovala : ing. Věra Ševčíková tel. 511 133 186
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