ZO ČZS Bochoř

Zpráva
o činnosti základní organizace ČZS B o c h o ř za rok 2014
Naše organizace se schází zase po roce, aby zhodnotila svou činnost.
Naše základní organizace k 1. 1. 2013 měla 34 platících členů a 3 čestné členy. Během roku
2013 zemřel 1 člen, a přijali jsme 1 člena, takže naše organizace k 31.12.2013 měla 34 platících členů a 3 čestné členy.
Výbor dostal za úkol vyřešit otázku pozemku osady Za márnicí. Tento pozemek patří panu
Mílkovi. Advokát, který ho zastupuje, nebyl ochotný pozemek naší organizaci pronajmout,
proto osada je zrušená. Další řízení o obdělávání pozemku je mezi bratry Morbicrovými a
majitelem.
Majetek státu, pozemek Za hřištěm je uzavřena smlouva a byl zaplacen nájem do konce roku
2013.
Novým členem je od 1.1.2013
Paní Lydie Hudečková, která přebírá zahrádku po zemřelém příteli Grigelovi.,
Pokud se týče další činnosti naší ZO, zúčastnili jsme se:
-

ve dnech 28 až 29 září 2013 Okresní zahrádkářské výstavy v Tovačově, která se opět konala v pěkných prostorách zámku Tovačov. Na výstavě jsme nevystavovali, účast byla jen
v instalaci výstavy;

-

ve dnech 1. až 3 listopadu. 2013 byl uspořádán ve spolupráci s Knihovnou Bochoř pod
patronací Obecního úřadu Bochoř v zasedací síni Obecního úřadu již XXVI. ročník výstavy Krásy podzimu, kde vedle chryzantém byla nádherná expozice Dagmar Pechmanové – obrazy a malované hedvábí a Ivy Návojské Pechmanové – designové šperky.

Jako každoročně hlavní zásluhu na pořádání této výstavy má knihovnice paní Františka Michnová, která zajistila druhou část výstavy a provedla její instalaci. Za to ji Vašim jménem a
jménem svým velice děkuji.
Republiková rada, i letošního roku, vydala bezplatně „Rukověť zahrádkaře". Myslím, že rady
uvedené v této rukověti jsou velmi dobré a při Vaší zahrádkářské činnosti Vám přijdou vhod.
Pokud se týká vydávání Zpravodaje, omlouvám se, pro naprostý nedostatek času nejsem schopen ho pravidelně vydávat.
Výbor organizace se nedá hodnotit. Prakticky v roce 2013 neexistoval.Ve výboru je předseda
a pokladník, což je na řádné vedení organizace nedostatečné. Stačí se vykonávat jen to nejnutnější, což je vybrat příspěvky, nájem, odvést poplatek za známky zaplatit nájem a vyřídit nejnutnější korespondenci.
To je vše k naší činnosti.
Ing. Kubela Antonín, předseda ZO Bochoř
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Plán činnosti na rok 2014
Členská schůze ukládá výboru ZO ČZS Bochoř, aby v roce 2014 zajistil:
1. účast na Okresní zahrádkářské výstavě v Troubkách v září 2014;
2. výstavu Krásy podzimu v říjnu 2014;
3. Zpravodaj pro informaci členů umísťovat na internetovou stránku obce Bochoř.
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Usnesení
z výroční schůze ZO ČZS B o c h o ř, konané dne 24.03.2012
Členská schůze bere na vědomí:
Zprávu předsedy o stavu nájmu pozemků ve vlastnictví státu a o situaci v osadách a ve výboru.
Členská schůze schvaluje:
− zprávu o činnosti ZO ČZS Bochoř za r. 2013
− pokladní zprávu za r. 2013;
− plán činnosti na r. 2014;
− členské příspěvky ve výši 100 Kč;
− rozpočet na r. 2014;
− příjem nového člena organizace
paní Lydii Hudečkovou
Členská schůze pověřuje výbor:
- zajistit akce podle plánu na r. 2014;
- zajistit zasílání e-mailů z ÚS Přerov na OÚ Bochoř
- Zpravodaj umísťovat na internetové stránky obce Bochoř.
Členská schůze svaluje volbu
- předsedy ZO Bochoř
Ing. Antonína Kubelu
- členy výboru
Janu Rojíčkovou
Ing. Josefa Valenty
Lydii Hudečkovou
Ing. Janu Kosturovou
- revizora účtů
Členská schůze schvaluje kandidáty do územní rady Přerov
- Ing. Josefa Valentu
- Ing. Antonína Kubelu
Návrhová a volební komise:
Předseda: Ing. Valenta
Členové: Josef Morbicer
Celkem platících členů: 34
Přítomných členů: 18
Přítomných rodinných příslušníků: 4
V Bochoři dne 29.03.2014
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Zápis
z výroční schůze ZO ČZS Bochoř
konané dne 23.03.2014
Přítomni:
Členů: 18
Rodinných příslušníků a hostů: 4
ZO má k dnešnímu dni 34 členů. Schůze se zúčastnilo 18 členů, proto je výroční členská
schůze oprávněná k volbě a schvalování.
Schůzi řídil předseda Ing. Kubela.
Výroční členská schůze vzala na vědomí:
Zprávu předsedy o stavu nájmu pozemků v majetku státu.
Výroční členská schůze schválila jednomyslně:
-

zprávu o činnosti za rok 2013 přednesenou předsedou ZO;

-

zprávu pokladní za rok 2013 přednesenou hospodářkou ZO;

-

návrh činnosti na rok 2014;

-

členské příspěvky ve výši 100 Kč;

-

rozpočet na rok 2014.

Členská schůze pověřila výbor:
− zajistit akce podle plánu na r. 2014;
− zajistit zasílání e-mailů z ÚS Přerov na OÚ Bochoř;
− Zpravodaj umísťovat na internetové stránky obce Bochoř.
−
Členská schůze schvaluje volbu výboru organizace
Ing. Antonína Kubelu
- předsedu ZO Bochoř
Janu Rojíčkovou
- členy výboru
Ing. Josefa Valentu
Lydii Hudečkovou
- revizora účtů
Ing. Janu Kosturovou
Členská schůze schvaluje kandidáty do územní rady Přerov
- Ing. Josefa Valentu
- Ing. Antonína Kubelu
Zapsal: Ing. Kubela Antonín

ZO ČZS Bochoř

