Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 – 1959)

Demo Mikuláš ing. III.2012
VI.2012

Zápis o schůzi členů J.Z.d. v Chotýši dne 13.I.1955.
1. Členové J.Z.D. se na této schůzi usnesli, aby soukromníkům nebylo nic vyplaceno, jelikož
družstvo je s nimi vyrovnáno.
2. Dále usneseno, aby krmičům bylo dáno á 4 kg cukru.
3. Do D.Š.P. půjdou F.Procházka jako rostlinář a živočichář. Dobrovolně se přihlásila s. P.
Pokorná.
Zapsala : Benáková

Fott Alois

Předseda J.Z.D. schůzi zahájil a přivítal přítomné. Na schůzi bylo přítomno 18 členů a zástupce
ONV s. Wiedermán a zástupce banky s. Vobořil. Dále zástupci M.N.V. předseda a tajemník.
1. Předseda JZD zhodnotil práci družstevníků a poukázal na různé nedostatky.
2. Projednání a schválení výsledků hospodaření za rok 1954. Schváleno tak, jak bylo
přečteno s. Vobořilem. Projednání a schválení CVP na rok 1955 v rozvoji živočišné a
rostlinné výroby. Jednomyslně schválen tak jak byl vypracován.
3. Ze strojní traktorové se nikdo nedostavil. Socialistická soutěž bude uzavřena z JZD Dobré
pole. ( JZD Chotýš dodá nad plán 20 q vepřového masa.)
4. V diskusi s. Wiedermán poukázal , že v prvé řadě musí družstevníci dbát na to, aby si
krmiva sami vyrobili. Organizace práce musí být zlepšena. S.Wiedermán vyzývá
družstevníky k plnění úkolů aby jednotka, která je 16 Kčs ( kromě naturálii) byla dodržena.
5. Dále byly provedeny volby představ. a rev. komise
Předseda :
A. Fott
živočichář :
F.Pocházka
místopředseda :
K.Benák.
skupinář.:
P. Pokorná
zapisovatel
:
D.Benáková
pokladník
:
F.Procházka
skladník
:
A. Vondrák
B.Šplíchalová
Revisní komise : předseda :
M.Fottová
A.Pokorná
A.Vosecká
M.Vondráková
Předseda děkuje za účast a schůzi končí.
Zapsala : Benáková

Fott Alois

Zápis ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši dne 18. března 55.
Předseda J.Z.D. přivítal přítomné a schůzi zahájil. Na schůzi bylo přítomno 14 členů a zástupce
ONV.
1. Kuřata a slepice ( protože o ně nebyl u starších žen nebyl zájem) si vezme Marie Fottová
od 15. dubna 55.
2. Dojící přístroje od Procházků a od Belzů budou dány do skladu J.Z.D.. V příhodné době
budou zapojeny
3. Jako další bod bylo přijetí nových členů : Balog Štefan , Julie Balogová, Štefan Balog.
Nastupují 1. dubna. Dostanou : 1 prase za normální cenu (metrákové), jeden a půl metráku
žita, 1a1/2 q pšenice, 2 q brambor, 1 q šrotu, 2 l mléka denně za cenu kontingentní. Týto
naturálie mu budou strhávány podle možností. Nebo při konečném vyúčtování. Členská
schůze pověřuje představenstvo aby s ním projednalo pracovní zařazení.

Fott
Alois
Zápis ze schůze členů JZD v Chotýši dne 31.března 55.
1. Členové družstva důrazně žádají pozemky v Lipinách ( bude- li si je družstvo muset vzít),
byly mu dány bez kontingentu.
2. Jako další bod bylo přijmutí nové členky Anastázie Svobodové od 1. dubna 55. Byla přijata
všemi přítomnými členy.
3. Vitickému družstvu se přenechá peluška z vikví výměnou za obilí v poměru 1:1,5
4. Členům bude prodán červený jetel za cenu výkupní.

Fott Alois
Zápis ze schůze představenstva JZD v Chotýši dne 22.IV.55
Usneseno, aby tráva zůstala tak. Jako měl každý loni. Pan Miškovsky dostane jetel za hospodou.
Krmení v č. 9 v Močedníku nechat Tothovým tak dlouho, než se někdo přihlásí.
Dál bylo usneseno, aby skupinářka byla vyměněna.

Zápis se schůze členů JZD v Chotýši dne 31.května 55.
Předseda Fott přivítal přítomné a schůzi zahájil. Na schůzi bylo přítomno 12 členů.
Jako první bod bylo přijmutí nových členů. Jsou to :
Květa Petrželková, bude jí dán byt v č. 54,
Kohja Josef,
bude mu dán byt v č. 23
Kraka Jan
„
v č. 9.
Usneseno, aby byla vzata záloha 15% na tržbu v rostlinné výrobě na r. 1955.
Usneseno, aby účetní vypracovala výpověď pro ty nájemníky, kteří jsou v bytech JZD a nejsou
jako členy.
Usneseno, aby byla stanovena sazba 25 Kč za spotřebu elektric.proudu za 3 měs. Ant.
Biernarčikovví, který je v bytě v č. 9.

Zápis ze schůze členů JZD Chotýš dne 25. května 55. za účasti 17 členů.
1. Usneseno, aby byla objednáno na 500 slepic.
2. Po dobu nemoci P.Pokorné bude ji zastupovat Julie Balogová.

Fott Alois
Zápis ze schůze členů JZD Chotýš ze dne 9.června 55.
Předseda JZD s. Fott schůzi zahájil a přivítal přítomné. Na schůzi bylo přítomno 11 členů.
1. Usneseno, aby ti občané, kteří nejsou členy JZD, neměli přístup do kanceláře JZD. Dále
objednat 4 návěsní tabule na objekty JZD.
2. Na místo skupinářky byly zvoleny Božena Šplíchalová
Anastázie Svobodová
Předsedovi přidat 10 jednotek. ( tj.40)

Fott Alois
Zápis ze schůze členů JZD v Chotýši ze dne 17.června 55.
Na schůzi bylo přítomno 13 členů.
Usneseno, aby třešně byly zadány p. protivovi z Krupé na 50 % jemu a 50% JZD. Předseda s ním
vše potřebné projedná.
Dále usneseno, aby těm členům, kteří bydli v bytech JZD byly dány samostatné hodiny
(
elektrické).

Fott Alois
Zápis ze schůze představenstva JZD v Chotýši, konané dne 14. července 55. za přítomnosti 6 členů.
1. Usnesen, že předst.nemá námitek proti tomu aby člen JZD Štefan Balog přešel jako zaměstnanec
Do STS.
2. Předseda seznamuje členy s výrobním plánem rozvoje rostlinné i živočišné výroby na r. 56,
usneseno, aby bylo podáno odvolání proti osevu řepy cukr. 14 ha – není vhodná půda pro její
pěstování.

Fott Alois
Zápis ze schůze členů JZD Chotýš, konané dne 21. července 55. za přítomnosti 14 členů a
zástupce ONV s. Švestky s. účetní JZD s. Sálové.
Jako první bod bylo projednáno hospodaření JZD za 1. pololetí 1955, což bylo hodnoceno kladně
a toto v plném znění schváleno.
Dále projednána inventura za 1. pololetí 55. ( v plném znění schváleno).
S.Vondrák žádá členové, aby mu vyměnili vepře ( Doma má chromé, dá jej na družstvo, družstvo
mu dodá jiné a zbytek doplatí JZD).
Družstevníkům se přenechají kohouti (kuřata) á 10 Kčs, ostatní přenechat mlékárně podle
smlouvy.

Fott
Alois

Zápis ze schůze členů JZD v Chotýši, konané dne 16.VIII.55 za účasti 11 členů.
1. Předseda podává zprávu, že ONV navrhuje JZD brigádu – členové se rozhoduji že není
brigády potřeba, že si stačí vlastními silami.
2. Usneseno, aby drůbežárna pro 500 kusů byla postavená v Močedníku na louce.
3. Strojníka na mlátičky usneseno, aby dělal Vlachovský Vladimír za 5 Kčs za hod., 3 – 4 q
obilí.
4. Usneseno, aby skladník Vondrák byl přítomen u mlátičky při odstavování pytlů a přejímání
obili do skladu za odměnu 2 PJ na 1 den.
1. za vožení pytlů od mlátičky na 4 PJ na 1den
2. od panákování obilí za 8 h 1,1/4 PJ 1 ½ PJ
3. za odvoz 1 fůry z pole ½ PJ
5. Usneseno, aby členům kteří jsou práce neschopní bylo proplaceno 12 PJ za 1 měs.
6. Usneseno, aby členům byla dána každému 1 ½ l piva za 1 odpracovány den z dokladný
JZD při žňových pracích.
Zapsala

Fott Alois
Fottová Marie

Zápis ze schůze členů JZD v Chotýši, dne 31.srpna 55
za účastí 15 členů a účetní Sálové.
Usneseno, aby nakládač na poli měl 1 ½ PJ za 4 fůry.
skládač s fůry měl 1 ½ PJ za 4 fůry.
dávač do mlátičky měl od 1 fůry 0,3 PJ
ženy na vále měla každá á od 1 fůry 0,21 PJ
žena u čističky od 1 fůry 0,21 PJ
Jelikož se přibraly hektary dostane pokladník přidáno 1 PJ za měsíc, skladník dostane přidáno o 3
PJ za měsíc. Dostanou přidáno od 1. květná.
Fott Alois

Zápis ze schůze členů JZD Chotýš dne 6. října 55.
za účasti 15 členů a zástupce ONV s. Pohořalého.
Předseda JZD schůzi zahájil a přivítal přítomné.
4lenská schůze se usnesla, prodat Ořechy a jablka buď Výkupnému závodu nebo Jednotě.,
švestky na aleji a v zahradě prodat sadaři za cenu asi 1000 Kčs.
Usneseno, aby s.účetní Sálové byl zvýšen měsíční plat o 150 Kčs ( bude mít 700 Kčs hrubý plat)
od 1. října 1955.
Členská schůze ukládá účetní vypracovat grafy o plnění dodávek a živočiš. výrobě podle
jednotl.druhů v kg; součastně i rostlinné výrobě a v počtu PJ u jednotlivých členů.. Součastně se jí
ukládá vypracovat zprávu o hospodaření JZD na III. čtvrtletí.
Skladník podává přehled o stavu zásob ze sklizně v r. 1955.
Členská schůze pověřuje představ. provést kontrolu sklizně a z této zajistit dostatečný fond osiv a
krmiv do příští sklizně, přebytky u pšenice prodat na statní nákup a u sladař.ječmene provést
zpětný odprodej. Naturálie na PJ budou kryty podle CVP na r. 1955.
Krmný plán bude vypracován za pomoci okresního zootechnika.
Usneseno, aby pro členy družstva šrotoval skladník 100 kg za ho podle směrnic ve mlýně.
Členská schůze se usnáší doplatit kočům na fůry podle protokolu ze dne 16.VII.55.
Jiných připomínek nebylo, proto byla schůze ukončena.
Zapsala : Benáková
Fott Alois

Zápis ze schůze členů JZD v Chotýši ze dne 27.X.1955 za účasti 11 členů a zástupce ONV s.
Pohořalého a s.účetní Sálové.
1. Členská schůze ukládá představenstvu, vypracovat do příští členské schůze plán fond osiv
a krmiv do příští sklizně.
2. Členská schůze ukládá předsedovi a živočicháři ,promluvit s krmičem v Močedníku aby
pořadně krmil nebo půjde od toho pryč . Přesunout býčky a jalové krávy na jedno místo a
pravidelně a pořádně je krmit. ( na výkrm).
Členská schůze ukládá představ. zajistit krmení, dojení třikrát denně. ( Krmit
skupinově)

Fott Al.

zapsala:

Zápis ze schůze představenstva JZD Chotýš dne 3.listopadu 55.

1. Předseda oznamuje, že bylo prodáno 70 q pšenice na státní nákup. Dále bylo usneseno
vyměnit 100 q ječmene za ječmen krmný ( Předseda se přeptá na jeho kvalitu).
2. Dále se představenstvo usneslo dáti na kontingent 3 krávy (vyřazené) a 3 telata. Na státní
nákup prodat 2 voly a 2 jalovice.
Zapsala : Benáková.
Zápis ze schůze členů JZD v Chotýši dne 8.listopadu 55. za účasti 14 členů.
Usneseno, aby šoferům, kteří vozí do JZD řízky bylo dáno po 1 pytli šrotu.( jsou dva, dostanou
šrot, až dovezou.)
Dále bylo usneseno, aby účetní podala žádost na okres na koupi traktoru.
Zapsala : Benáková.
Zápis ze schůze členů JZD Chotýš ze dne 17.listopadu 55,za účasti 15 členů.
1. Usneseno, aby ti členové, kteří mají krávy si od družstva odkoupili á 20 q řízků za cenu 4
Kčs za q.
2. Členové žádají, aby byla podána žádost na 5 % slevu z nedělitelného fondu.

Fott Alois
Zápis ze schůze členů JZD v Chotýši, konané dne 24.XI.55 za účasti 14 členů.
1. Usneseno, aby odvežení hnoje z Chotýše k řepě za Močedník bylo zadáno STS,
Z Močedníka podle potřeby buď koňma nebo STS.
2. Družstevník Kroka, žádá aby mu bylo prodáno prase k domácí porážce ve váze asi 1 q, za
kontingentní cenu, v důsledku, že není splněná státní dodávka nemůže mu prase byt
prodáno, až po splnění dodávky.
3. Usneseno, aby v čp. 10,byl upravený kotec pro prasata a kurníky pro slepice.
Zapsala

Fottová Marie

Fott Alois

Zápis ze schůze členů JZD v Chotýši ze dne 22.prosince 1955, za účasti 17 členů a zástupce
ONV s. Widrmana.
Na schůzi byly projednány mezi členy a zástupcem ONV normy, všemi členy schváleny. Jsou
zapsány v CVP; takže podle nichž se musíme řídit.
Dále bylo usneseno, aby výroční schůze byla stanovena na 20. ledna 1956.
Zapsala : Benáková.
Zápis ze schůze členů JZD v Chotýši ze dne 30.prosince 1955, za účasti 15 členů.
Usneseno, aby se Balogovům bylo přidáno místo 2 ½ PJ, ještě jedná jednotka, takže budou mít za
100 litrů nadojeného mléka 3 ½ P.J.
Zapsala : Benáková.

