
        Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Zbraslav - Kamínka, 
Praha 5 – Zbraslav 

                               
Pozvánka

Na výroční členskou schůzi ZO ČZS Zbraslav - Kamínka, která se koná 

v sobotu dne 27.4.2019 od 9.00 hodin

v sále ubytovny Barbora, Elišky Přemyslovny 1259

Prezence od 8.00 hodin.

Program:

1.  Zahájení: - zjištění prezence a schválení programu schůze
                  - volba návrhové komise
                  - volba volební komise
                  - volba zapisovatele

2.  Zpráva o činnosti výboru a celé ZO ČZS od minulé výroční členské schůze.
      - Projednání a hlasování

3.  Zpráva o hospodaření, čerpání rozpočtu 2018.  
 - Projednání a hlasování

4. Schválení plánu činnosti podložený návrhem rozpočtu organizace na rok 2019.
- Projednání a hlasování  

5. Zpráva kontrolní komise  
- Projednání a hlasování

6.  Schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy výboru a členy kontrolní komise (mimo
jejich předsedy).
- Projednání a hlasování  

7. Snížení počtu členů výboru na 7
- Projednání a hlasování

8. Volba členů výboru
- Projednání a hlasování

9. Volba členů kontrolní komise
     - Projednání a hlasování



10. Zvýšení dispozičního limitu výboru na 20.000 Kč
 - Projednání a hlasování

11. Zvýšení částky za brigádnickou činnost na 250 Kč/hod.
- Projednání a hlasování

12. Dohoda o narovnání s uživateli zahrádek „300“
- Projednání a hlasování

13.  Řešení zásobování vodou
a) legalizovat a zrekonstruovat stávající systém užitkové vody z Belvederu
b) zavést pitnou vodu, vytvořit nové rozvody v kolonii a vodoměry pro každou zahrádku
c) nechat provést vodohospodářskou studii a teprve na jejím základě rozhodnout
- Projednání a hlasování

14. Schválení provozního řádu vodního hospodářství
      - Projednání a hlasování

15. Diskuse, různé

16. Závěr a ukončení výroční členské schůze.

Všichni členové si přinesou členskou legitimaci a stvrzenku, resp. výpis z účtu o zaplacení 
poplatku dle přílohy.

Dokumenty k členské schůzi jsou zveřejněny na webové stránce www.zahradkarizbraslav.cz.
 
Návrh výboru na splatnost plateb: 1.termín - včetně  do VČS,  2.termín do  konce května s  
doplatkem za prodlení 350,-Kč , 3.termín do konce června  s  doplatkem za prodlení 1150,-
Kč (800,-+350,-)  

V Praze dne 11.4.2019                 Výbor ZO ČZS
    Zbraslav – Kamínka


