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Zápis ze schůze Spolku zahrádkářů Milovice-Balonka, z.s. ze dne 15.4.2019 
 

Přítomno:    Celkem 35 zahrádkářů-členů spolku z celkového počtu 63 zahrádkářů tj. 55,6  %  

Do projednání bodů programu 1-4 bylo přítomno 34 členů. 

Vedení schůze se ujal předseda spolku Ing.Milan Pour v 18:35 hod 

 

1) Úvod – Návrh programu členské schůze 

1) Úvod – přivítání členů 

2) Výsledky hospodaření spolku v roce 2018 

3) Zpráva předsedy o činnosti výboru a aktivitách spolku od poslední členské schůze 

4) Projekt napojení elektřiny, čerpání vody 

5) Brigády v r.2018 a 2019 

6) Různé, Diskuze 

7) Výběr členských příspěvků 

8) Závěr 

Program byl schválen všemi 35 přítomnými členy spolku. 

 

2) Výsledky hospodaření sdružení  v r. 2018 

 Zprávu přednesl místopředseda spolku Roman Štěpnička.  

 Zpráva o hospodaření je k nahlédnutí u p.Štěpničky. 

 Zpráva byla jednomyslně schválena ( všemi 35 přítomnými členy spolku). 

 

   3) Zpráva předsedy o činnosti výboru a aktivitách spolku od poslední členské schůze 

Předseda spolku Milan Pour přednesl zprávu o činnosti výboru a aktivitách spolku od 

poslední členské schůze. Výbor se během roku sešel 5x a řešil např. postup jednání s ČEZ 

ohledně připojení elektřiny, kontroly udržování zahrádek, ukončení členských smluv, převody 

zahrádek, příprava podkladů všech zájemců o nové zahrádky a předání dokumentace nově 

vzniklému sousedícímu spolku zahrádkářů, řešení plateb čl. příspěvků za rok 2018, zřízení 

nového účtu spolku, oprava studny, realizace akce Pálení čarodějnic, brigády, rozšíření 

parkoviště pro zahrádkáře u vjezdu do zahr.kolonie vedle betonárky a řada dalších aktivit.  

 

4) Projekt napojení elektřiny, čerpání vody  

Proběhla diskuze k projektu napojení elektřiny a čerpání vody čerpadly. Tento projekt 

představil A. Černý. Přišla cenová nabídka na zavedení el. proudu ke 2 studním včetně 

umístění čerpadel na el.proud. Předpokládané náklady: 229 000 Kč. Bude se částečně 

podílet na úhradu nákladů na přivedení el. proudu k zahrádkám i sousední spolek 

zahrádkářů. 

Elektr. proud nebude rozveden k jednotlivým zahrádkám. Předpokládá se, že budou 

zakoupeny nádrže u studní, kam čerpadla načerpají do zásoby vodu. 

Hlasování: 27 PRO zavedení el. proudu ke studním za předpokládané náklady 

                     4 PROTI 

                     3 ZDRŽELI SE 

 

 

5) Brigády v r.2019 

V roce 2018 proběhnou 2 brigády, na jaře a na podzim. O přesných termínech budou 

členové včas informováni. Brigádnický referent J. Procházka informoval přítomné o 

brigádách v roce 2018 a 2019. 
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6) Různé, Diskuze 

V diskuzi vystoupil nejdříve předseda spolku Milan Pour, který informoval o nutnosti 

výměny zámků u vstupů na zahrádkářskou kolonii. Je zákaz pronajímání zahrádek 

cizím lidem v době festivalů Votvírák i LET IT ROLL. Je také nutné odstranit ořešáky 

na jmenovaných zahrádkách, kde stíní sousedním zahrádkám. 

 

7) Výběr členských příspěvků 

8) Závěr 

Předseda spolku poděkoval všem členům za účast na členské schůzi. 

Členská schůze byla ukončena v 19:30 hod. 

 

 

Zapsal: Jiří Procházka 

 

 

Předseda. Ing. Milan Pour                                         1. Místopředseda: Roman Štěpnička      


