
                                                    Zpráva 
               o vykonané práci ÚR Brno-venkov ve funkčním období  – 2012-2013 

 

Vážení přátelé, 

Opět se po roce scházíme, abychom si řekli, co se nám podařilo, co ne a jak k nám byla 

příroda štědrá.  

Kontrola usnesení z minulé výroční schůze : 

Roční Hlášení o činnosti předalo pouze 24 organizaci, což je asi polovina z 49 ZO. Ostatní 

úkoly jsou průběžně plněny. 

Jihomoravský oblastní kurz 2012/2013 : 

Proběhl úspěšně a bližší informace podá ing.Procházka. Z letošního programu vyzvedáváme 

výukovou degustaci vín, pod vedením emeritního pracovníka MZLU Brno Doc. Ing. Eduarda 

Postbiegla, který vysvětlil všechny parametry týkající se bodového ohodnocení vzorku. Po 

stránce materiální tuto degustaci zajistila ZO ČZS Židlochovice, která dodala vzorky a byla 

organizátorem celé degustace. Poděkování patří pracovníkům ZO Židlochovice př. Janu 

Šotnarovi a př. Janu Mašovi, ing. Jiřímu Kotkovi, Milanu Stańkovi, Františku Petrášovi a 

Miroslavu Gerglovi. Nadále trvá nutnost uzavírání „Dohod o práci „ pro přednášející, včetně 

ZO. Nadále již není nutná lékařská prohlídka přednášejícího (zák.č. 373/2011 ve znění zák.č. 

167/2012).   

Nutno pochválit a poděkovat všem ZO, které uspořádaly výstavy. Na většině z nich byli 

účastni zástupci ÚR a byla konstatována velmi dobrá úroveň. Součástí výstavy byly téměř 

vždy odborné přednášky a byla předána vyznamenání členům ZO i organizacím  Byly to 

členové organizací – Tišnov, Slůvky, Veverská Bítýška, CEMO Mokrá, Šlapanice a 

Neslovice. 

Změna stanov ČZS: 

Od 1.4. 2012 platí zákon o registru organizací, v odst.3 § 1 musí být v adrese uvedeno popisné 

i organizační číslo ( ústředí ČZS Rokycanova 318/15). 

Dotace a fondy ČZS: 

Dodatečně bylo ministerstvem zemědělství oznámeno, že budou provedeny kontroly čerpání 

dotací od roku 2009. 

Práce s mládeží : 

P.Sehnal z Březiny u Křtin, je nadále organizátorem okresního kola soutěže „Mladý 

zahrádkář“. Úroveň soutěže je velmi dobrá a i v letošním roce proběhne v měsíci květnu 

v Ivančicích. Vyzýváme všechny ZO, aby se dle svých možností soutěží zúčastňovaly. 

Kontakt na př. Sehnala je 605 765 794, nebo 516 439 292.  

Republiková vyznamenání : 

Vyzýváme ZO, aby vždy v do konce měsíce června daného roku, podávaly návrhy, na členy, 

kteří splňují podmínky pro udělení vyznamenání RR.  

Ostatní ocenění na úrovni ÚS -  je možné podat návrhy kdykoliv v průběhu roku na ÚS. 

Právní poradna: 

Konzultace je možné provádět s JUDR. Burešovou, která je členem představenstva ÚR Brno-

město. Informace budou podávány podle dohody zdarma, ale právní úkony budou hrazeny 

objednavatelem. Kontaktní telefon -  548 226 237 v dopoledních hodinách.  

Časopis Zahrádkář : 

ÚR doporučuje všem ZO objednat si předplatné tohoto časopisu za zvýhodněných podmínek. 

ZO mají možnost si objednat 1 výtisk zahrádkáře se slevou 50 % v redakci zahrádkáře.  

Ve Věstníku 4/12 bylo vytištěno celé znění návrhu zákona o podpoře zahrádkářské činnosti a 

o úpravě některých podmínek jeho provozování. Na základě výzvy některých ZO byly 

odeslány připomínky z návrhu zákona ve stanovené lhůtě. 

ÚS má 2288 členů ve 49 ZO.  



 

 

 


