
Usnesení z VČS ZO Lesní Klášterec nad Ohří 

konané v pátek 22. března 2019 v KD Klášterec nad Ohří 
 

VČS bere na vědomí: 

1. Zprávu o činnosti ZO za rok 2018 

2. Zprávu mandátové komise o účasti na VČS 

 

VČS schvaluje: 

1. Zprávu o hospodaření ZO za rok 2018 

2. Zprávu Revizní skupiny hodnotící období roku 2018 

3. Plán práce ZO na rok 2019 

4. Finanční rozpočet na rok 2019 a rámcový rozpočet na postupnou výměnu oplocení osad.  

5. Povinnost pro mladší 70ti let odpracovat v roce 2019 nejméně 5 brigádnických hodin na parcelu a 

to do 30. 6. 2019 s tím, že výjimky mohou povolit vedoucí jednotlivých osad. Za každou 

neodpracovanou brigádnickou hodinu uhradí zástupce dané zahrádky ve prospěch pokladny ZO 

částku 100,- Kč. 

6. Proplatit na podzim na základě Osadního řádu (čl.9, odst. 4b) členům výboru ZO a kontrolní 

komise odměnu za práci vykonanou pro ZO v roce 2019 celkovou částku 18.000,- Kč. Určené 

podíly z této částky budou moci být tradičně čerpány pouze proti účtenkám za zahrádkářské 

potřeby nebo jiné zboží. 

7. Aby v obvyklém termínu (sobota 13. dubna 2019) nebyla puštěna voda na parcely, které nebudou 

mít nejpozději do 31. 3. 2019 uhrazeny roční členské poplatky, které byly na pozvánkách k VČS 

členům zaslány a kde nebudou u matrikáře zaevidováni případní noví majitelé parcel při úhradě 

příslušných poplatků. Voda bude těmto parcelám puštěna až po ověření platby na účtu organizace 

nebo po úhradě v hotovosti po vystavení účtenky. 

8. Povinnost osadit na svou zahrádku jen ocejchovaný vodoměr, z rozhodnutí dnešní VČS ne starší 

10ti let.  Pokud bude přesto osazen vodoměr starší, zaplatí potom dotyčný odběratel dvojnásobek 

rozdílu vody osadního vodoměru a vodoměrů na zahrádkách v osadě. 

9. Pokutu 50 Kč za neumožnění přístupu vodákům k odečtu stavu vodoměru při pouštění a zavírání 

vody a pokutu 500 Kč za poškozenou plombu vodoměru.  

10. Zákaz používat hlučné sekačky a stroje po celý den v neděli a o svátcích. 

 

VČS volí na volební období 2019 – 2024 výbor ZO Lesní ve složení: 

  ing. Vlastimil Platil  -předseda 

 ing. Jiří Marek - místopředseda a matrikář 

 př. Libuše Janáčková - pokladní 

 př. Pavel Křivánek - vedoucí osady č.1 

 př. Jaroslav Chvojka – vedoucí osady č.2 

 př.Stanislav Frýdl -vedoucí osady č.3 

 př.    - údržba, opravy a výměna plotu, investice 

 

VČS volí na volební období 2019 – 2024 kontrolní komisi ZO Lesní ve složení: 

 př. Venuše Šátková  – předsedkyně 

 př. Libuše Chamulová – členka 

 př.Zdenka Janíková  - členka 

 

VČS volí dva delegáty na územní konferenci ČZS v Chomutově: 

 ing. Vlastimila Platila a ing. Jiřího Marka 

 

VČS ukládá výboru ZO: 

1. Projednat podnětné diskusní příspěvky a zajistit jejich realizaci 

2. Zveřejnit na webových stránkách ZO Lesní : zahradkarilesni.cz 



usnesení  VČS,  plán práce na rok 2019, zvolené členy výboru a kontrolní komise, zprávu o 

hospodaření v roce 2018, rozpočet na rok 2019, zprávu kontrolní komise a rámcový rozpočet na 

výměnu oplocení jednotlivých osad. 

3. Zajistit v roce 2020  konání VČS Lesní. Předběžný termín je pátek 20. března 2020. 

 

Usnesení bylo VČS schváleno dne 22. března 2019 


