
 ZÁPIS 

Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ZO ČZS HORNÍ MOŠTĚNICE KONANÉ DNE 12. 1. 2020 

Přítomno 81 členů ZO ČZS  

Hosté:  -     starosta obce ing. Martínek V. 

- Předseda ÚS Přerov př. Odložil 

- chovatelé p.Štievko 

- myslivecké sdruženi p. Petřík 

- Klub starší pí. Papežíková 

- Škola p. Kubík 

- Hasiči p. Volek 

- Rybáři p. Martínek O. 

- TJ Sokol p. Hrubý 

- Př.Špundová 

Schůzi zahájil př. Pokusa, který seznámil přítomné s následujícím programem schůze: 

1) Zahájení a přivítání hostů 

2) Minuta ticha za zemřelé členy  

3) Seznámení s programem schůze: přednesl př. Matlocha 

4) Volba mandátové komise – předseda př. Bubík, členové př.Hudeček, př.Jandová 

 - Jednohlasně zvoleni 

5) Volba návrhové komise předseda př.Janda Fr. členové př.Matyáš, př.Velimová - 

Jednohlasně zvoleni 

6) Kontrola usnesení z výroční členské schůze 2019 přednesl př.Janda Fr. Všechny body byly 

splněny.  

7) Zpráva o činnosti zahrádkářské organizace v roce 2019 přednesl př. Pokusa (zpráva je 

založena) 

8) Zpráva kontrolní komise př. Dašková (zpráva je založena) 

9) Zpráva mandátové komise schůze př. Bubík – schůze je usnášeníschopná 

10) Členské příspěvky od roku 2020 př. Pokusa  Zvýšení ze 100 Kč na 150 Kč seznámení kam 

jdou peníze ze známek. 

11) Přijetí nových členů: př. Procházková J., př. Kaďorková D., př. Calábková N., př. Salaba A. - 

jednohlasně přijati 

12) Plán akcí na rok 2020 přednesl př. Bubík 

13) Návrh zájezdů - přednesl př. Pokusa  

- Vídeň s průvodcem a s posezením ve sklípku cca 1000 Kě 

-  Hradec nad Moravicí Raduň a Opava cca 500 Kč 

- jarní výstava Floria Kroměříž cca 100 Kč  

14) Předání ocenění k 50 letému výročí založení ZO Horní Moštěnice 

- Pamětní listy obdrželi zakládající členové: př. Lakomá, př. Pösinger, př. Odstrčil a př. 
Bernát a hosté: OÚ Horní Moštěnice, ÚS Přerov, škola Horní Moštěnice, SDH Horní 
Moštěnice, Myslivecký spolek Horní Moštěnice, Rybářský spolek Horní Moštěnice, Klub 
pro starší a pokročilé Horní Moštěnice, Sokol Horní Moštěnice, ČSCH Horní Moštěnice a 
SRPŠ Horní Moštěnice 

- Čestné uznání obdrželi tito členové ZO: př. Bubík, př. Havlíček, př. Jančík, př. Matlocha, 
př, Mutlová, př. Landsingerová, př. Landsinger, př. Ostrčil R., př. Hradilíková, př. Hradilík 
a př. Ostrčil Č. 

- Čestné uznání dále obdrželi hosté p. Martínek V. a p. Špundová za dobrou spolupráci 
s ZO ČZS Horní Moštěnice 



15) Informace o zrušeném členství př. Bílové z důvodu nezaplacení členského příspěvku 

přednesl př. Hudeček 

16) Informace o brigádách – doporučení výboru př. Pokusa 

17) Informaci o fotosoutěži pro děti a mládež. Při příležitosti 50 let od založení ZO ČZS Horní 

Moštěnice vyhlašuje ZO dnešním dnem fotosoutěž pro mládež ve věku 10-18 let. Téma 

soutěže: Příroda kolem nás. Ukončení soutěže 15. září 2020.  př. Pokusa  

18) Petice k podpoře zahrádkářského zákona př. Matlocha 

19) Informace o novém Webu naší organizace www.zahradkarimostenice.cz  př. Bubík 

20) V diskuzi vystoupili: 

- ing. Martínek shrnutí spolupráce, poděkování a přání do nového roku 

- Ředitel školy kladné hodnocení spolupráce naší organizace a školy a vyjádření o podpoře 

nové fotosoutěže ve škole 

- Př. Odložil význam petice k podpoře zahrádkářského zákona, ohodnotil naši organizaci 

jako jednu z nejlepších na ÚS Přerov  

- zdravice hostů 

- př. Pokusa - hodnocení uplynulého roku, ples, kritika členů za pasivitu a slabou účast na 

plesech, vycházce, brigádách, výstava poděkování vystavovatelům a současně kritika 

ostatním spícím členům,  

21) Usnesení přečetl př. Janda Fr.  - Jednohlasně schváleno 

22) Závěr př. Pokusa 

 

 

 

 

Zapsal Matlocha 

http://www.zahradkarimostenice.cz/

