ZÁPIS
Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ZO ČZS HORNÍ MOŠTĚNICE KONANÉ DNE 22. 5. 2022
Přítomno 70 členů ZO ČZS a 8 hostů
Hosté: - starosta obce ing. Martínek V.
- Předseda ÚS Přerov př. Odložil
- chovatelé p.Štievko
- myslivecké sdruženi p. Jančík
- Klub pro starší a pokr. pí. Papežíková
- Škola p. Kubík
- Hasiči p. Vrána
- Rybáři p. Martínek O.
- TJ Sokol p. Kozák
Schůzi zahájil př. Pokusa - přivítání hostů a členů ZO:
1) Minuta ticha za zemřelé členy
2) Seznámení s programem schůze: přednesl př. Matlocha
3) Volba mandátové komise – předseda př. Bubík, členové př. Hudeček, př. Velimová
- Jednohlasně zvoleni
4) Volba návrhové komise předseda př. Janda Fr. členové př. Salaba a př. Procházka
5) Volba zapisovatele př. Matlocha- Jednohlasně zvolen
6) Kontrola usnesení z výroční členské schůze 2020 přednesl př. Janda Fr. - usnesení bylo
splněno jen částečně z důvodu pandemie Covid 19.
7) Zpráva o činnosti zahrádkářské organizace v roce 2020 a 2021 přednesl př. Pokusa
(zpráva je založena)
8) Zpráva mandátové komise schůze př. Bubík – přítomno 70 členů, schůze je
usnášeníschopná
9) Zpráva kontrolní komise za rok 2020 a2021 př. Podmele (zpráva je založena)
10) Přijetí nových členů – př. L. Kotůlková, př. Šustek, př. Havlíček a př. Staněk - Jednohlasně
přijati
11) Plán akcí na rok 2022 přednesl př. Bubík
12) Návrh zájezdů - přednesl př. Pokusa
- Letní výstava Flora Olomouc nebo Floria Kroměříž (podle zájmu)
- Podzimní výstava Flora Olomouc nebo Floria Kroměříž (podle zájmu)
- Zájezd do vinného sklípku
13) Informace o zrušení členství př. Valenta, př. Vaněk př. Janda Fr. a př. Jandová - přednesl
př. Hudeček
14) Informace o přidělení dvou dílů zahrádek v osadě „Školní sad“ př. Šustkovi a př.
Havlíčkovi – přednesl př. Hudeček
15) Informace o nových správcích zahrádkářských osad přednesl př. Pokusa. Pro osadu
„Rybník“ dosavadní správce př. Rébl a pro osadu „Školní sad“ př. Hudeček. Oba byli
jednohlasně zvoleni.
16) Informaci o fotosoutěži a o výtvarné soutěži pro děti a mládež – přednesl př. Bubík
17) S novým osadním řádem, který vypracoval výbor ZO, seznámil přítomné př. Matlocha.
Osadní řád byl jednohlasně schválen.

18) Výbor ZO zpracoval „Podnájemní smlouvy“ pro členy osad č. 1 a č. 2. Po podpisu byly
nové „podnájemní smlouvy“ a nový „Osadní řád“ předány pronajímatelům. Př. Malinová,
která se z výroční schůze omluvila, bude k podpisu vyzvána dodatečně.
19) V diskuzi vystoupili:
- ing. Martínek shrnutí spolupráce, poděkování a přání do dalších let
- Ředitel školy kladné hodnocení spolupráce naší organizace a školy a vyjádření o podpoře
fotosoutěže a výtvarné soutěže ve škole
- Př. Odložil pozvání na okresní výstavu v Oseku a příslib dotace na zahrádkářskou
vycházku
- zdravice ostatních hostů
- př. Pokusa – seznámení s použitím peněz po kritice některých členů, že se pro členy nic
nedělá. Poděkování členům za práci pro ZO. Poděkování za odvoz větví po stříhání
stromků – starosta obce a př. Brychta. Informace o účasti na kácení máje (př. Průša zajistí
zahradní malotraktor - nátěr a výzdoba)
- př. Matyášová návrh na podrobné rozepsání příjmů a výdajů v příštích zprávách o
hospodaření.
- Př. Podmele seznámení s webem naší organizace
20) Usnesení přečetl př. Janda Fr. - Jednohlasně schváleno
21) Závěr př. Pokusa

Zapsal Matlocha

