Plán činnosti ZO ČZS Košťálov na rok 2013
I.
Naše činnost bude ve všech oblastech směrována tak, aby byla v souladu se
Stanovami ČZS a v souladu s posláním ČZS vyjádřeného programovou orientaci do
roku 2014, kterou vypracovala RR ČZS.

II.
Hlavní naší činností bude zajištění uspokojivé funkce zahrádkových osad I a II tak,
aby byly vytvářeny co nejlepší podmínky pro rozvoj zahrádkářské činnosti jak
v oblasti pěstování zeleniny, ovoce, květin, tak i v oblasti rekreace a trávení volného
času. V zájmu bezproblémové funkčnosti osad se každý z členů osady seznámí
s osadním řádem zahrádkové osady a při svém jednání bude tento osadní řád ve všech
bodech dodržovat.
Naše zahrádky jak ty v zahrádkových osadách, tak i přídomní budeme udržovat
v takovém stavu, abychom se svou činností podíleli na tvorbě a ochraně životního
prostředí a krajinného vzhledu.
Zvýšenou pozornost budeme věnovat ekologickým problémům na zahrádkách i
v jejich okolí. Chemické prostředky na ochranu rostlin (pesticidy) a umělá hnojiva
budeme užívat jen v rozsahu nezbytně nutném a takovým způsobem, aby
nedocházelo k poškozování půdy a životního prostředí.

III.
Činnost v zahrádkových osadách bude dále organizována dle potřeb jednotlivých
osad samostatně. Organizování větších brigádnických akcí potřebných pro chod osad
budou zajišťovat správy zahrádkových osad I a II, menší potřebné brigádnické akce
budou samostatně iniciovat a provádět jednotliví osadníci.
Správy zahrádkových osad I a II svolají minimálně jednu osadní schůzi za rok
(nejlépe v měsíci květen). V případě nutnosti řešit naléhavé záležitosti v některé
ze zahrádkových osad svolá správa osady v průběhu roku další osadní schůzi.

IV.
Výbor ZO ČZS Košťálov, na základě výjimky z podmínek prodeje pozemků v ZO I
odsouhlasené VČS ZO dne 16.3.2013 pro sleč.Lucii Srbovou, zajistí v průběhu roku
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2013 dokumenty nutné pro vystavení kupní smlouvy na prodej zahrádky v ZO I výše
uvedenému nájemci (tzn. geometrické „doměření“ a „dopracování“ stávajícího
geometrického plánu, souhlas stavebního úřadu MěÚ Semily s novou parcelací,
úřední odhad ceny prodávaného pozemku, přibližnou výši daně z prodeje atd.). Cena
převáděného pozemku do vlastnictví bude stanovena tak, aby prodejem pozemku
byly ZO ČZS Košťálov uhrazeny veškeré nutné náklady vložené do přípravy prodeje
zahrádky do vlastnictví. Naopak v žádném případě nebude ZO ČZS Košťálov
z převodu pozemku do vlastnictví vytvářet zisk.

V.
Pro udržení dobrých vztahů a pro informovanost o dění v obci bude výbor ZO ČZS
Košťálov vysílat své zástupce na veřejná zasedání obecního zastupitelstva OÚ
v Košťálově, a to především na ta zasedání, na kterých se budou projednávat věci
dotýkající se případně činnosti ZO ČZS Košťálov.
Výbor ZO ČZS se bude nadále pravidelně scházet každou první neděli v měsíci
v Klubu Rafanda v Košťálově a to v letním čase od 19 hodin a v zimním čase od
18 hodin. Tato jednání výboru jsou přístupná všem členům naší ZO ČZS Košťálov.
Případné podněty a návrhy pro naší činnost, např. návrhy na uskutečnění zájezdů,
odborných přednášek a instruktáží apod. budou vřele vítány, bude o nich
diskutováno a rozhodnuto vždy v zájmu všech členů ZO ČZS.
Tento plán činnosti ZO ČZS Košťálov na rok 2013, schválený VČS ZO ČZS
Košťálov dne 16.3.2013 je otevřeným dokumentem, který je možno v případě
potřeby v průběhu roku doplnit ještě o další body, které by byly prospěšné pro
činnost naší ZO ČZS Košťálov.
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