
Z Á P I S 
Ze zasedání ÚR ČZS Brno-venkov, konaného 25.3.2013 v zasedací místnosti č.412 ve 

  třetím poschodí, Křenová 67 Brno 

 

 

Přítomni : dle presenčních listin                     příl. č.1 

 

Program schůze :                                            příl. č.2 

 

1. Ing. 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:  Milan Sehnal ,  Věra Jirkůvová, Ing. Jiří Procházka 

Návrhová komise:   Květoslava Bartošová , Ing.Kučerová Ludmila, Pavel Šimon 

Zástupci všech komisí byli jednohlasně schváleni.  

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni : Vlastimil Gapčo, Milan Sehnal 

 

3.Zráva o vykonané práci a stavu členské základny         příl č.3 

Předseda Josef Zavřel informoval : 

Byly provedeny kontroly-návštěvy v některých ZO. Konstatoval velmi dobrou práci.  

Dohody o provedení práce – není již nutnost doložit  preventivní lékařskou prohlídku.  

Časopis Zahrádkář – doporučuje se využívat webové stránky časopisu. Dále byli účastníci 

upozorněni na možnost objednat si pro ZO výtisk časopisu s 50 % slevou. 

 

4. Zprávu o hospodaření přednesla Věra Krpenská.      příl č.4 

 

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

 

6. Návrh plánu  činnosti na rok 2013 přednesl předseda Josef Zavřel.    příl. č.6 

Předsedové dostali plán činnosti, který se nemění. Nové věci, informace budou předávány na 

internetových stránkách. 

 

7. Návrh rozpočtu na rok 2012 přednesla Božena Chmelíková.       příl.č.7 

 

8. Ing. Jiří Procházka informoval  o jihomoravském ZOK 2011/2012      příl.č. 8 

. Za práci mu př.Flíček poděkoval.  

 

9.Předání vyznamenání od RR 

  - Ing.Věra Ševčíková obdržela ocenění Zlatá růže. Pro nepřítomnost bude předána 

     dodatečně 

  - př. Vlastimil Gapčo obdržel ocenění Za zásluhy o ČZS. 

 

10. Diskuse k bodům 3-6: 

 

Vlastimil Gapčo – upozornil na to, že Zahrádkářský zákon  souvisí se Zákonem o obcích a  

Zákonem o půdě, který určuje, že PF dá pozemky i právnickým osobám.  

Dále upozorňuje, že by bylo vhodné obnovit naši účast na výstavě Hortikomplex Olomouc. 

V tomto smyslu doporučil plánovat své výstavy v ZO v souladu s tímto termínem. 



Ing.Vlastimil Fabiánek ze ZO Ivančice I přednesl problém ohledně likvidace zahrádky 

v zahrádkové kolonii.Postup je třeba dělat v souladu se Stanovami ČZS, případně se ještě 

poradit s právníkem.. 

 

Přítel Josef Zavřel poděkoval předsedovi ZO Židlochovice za významnou pomoc při 

organizaci ochutnávky vín v souvislosti se ZOK 2012/2013. 

 

Předseda Josef Zavřel  informoval, že zpráva ze zasedání RR ČZS bude ve Věstníku. 

 

Krpenská – při žádosti o dotaci oznámit i číslo účtu, abych tam mohla převézt peníze. 

 

Milan Sehnal z Březiny u Křtin – informoval o práci s dětmi.. 

 

11. Projednání usnesení ze schůze a jeho schválení : 

Zprávu mandátové komise přednesl.př.Sehnal 

Přítomných bylo 37 delegátů 

Zpráva návrhové komise: 

Navržené usnesení bylo jednohlasně schváleno, přednesla Květoslava Bartošová 

Schválené usnesení                                                                     příl.č.9 

 

12. Zakončení schůze 

Schůze byla ukončena v 16,45.  

Ing. Josef Flíček poděkoval přítomným za účast, připomněl, že příští  rok je volebním rokem. 

Dnešní představenstvo uvažuje od odstoupení a hledá za sebe náhradníky. 

 

    

 

 

Zapsala: Jirkůvová Věra 


