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     Ú Z E M N Í   S D R U Ž E N Í          
      Českého zahrádkářského svazu, z.s. 

          MLADÁ BOLESLAV, evid. číslo 107 000 

          Obruby 82, 294 03 Obruby 
 

ÚS ČZS Mladá Boleslav, zapsán ve spolkovém rejstříku oddíl L 43689, vedený u Městského soudu v Praze 

 

Č. j.: OP6/2021/ÚSMB 

Telefon: +420 733 216 942 

Email: tajemnik.czsusmb@centrum.cz 

www.zahradkari.cz/us/mlada-boleslav 

IČO: 00433241 

Bankovní spojení: 480595399/0800 

 

 

Věc: Informace pro členy Územní rady ČZS Mladá Boleslav a uvolnění funkcí 

v Představenstvu územního sdružení Mladá Boleslav. 

 

Vážený pane předsedo. 

Dovoluji si Vás touto cestou oslovit a požádat Vás o pomoc při realizaci následných dvou bodů, které jsou 

klíčové pro chod našeho ÚS a zároveň také pro bezproblémový chod a existenci všech ZO v působnosti ÚS Mladá 

Boleslav. 

Prvním bodem mého „Informačního sdělení“ je Vás informovat, že jako předseda základní organizace je 

nezbytné se účastnit všech zasedání Územní rady, které jste členem. Na vysvětlenou podotýkám, že každá základní 

organizace v působnosti Představenstva ÚS Mladá Boleslav je zastoupena v Územní radě ČZS Mladá Boleslav 

svým předsedou, nebo pověřeným zástupcem za danou základní organizaci. 

Územní rada ČZS Mladá Boleslav je vrcholným orgánem, kterému se zodpovídá naše představenstvo 

Územního sdružení ČZS Mladá Boleslav a bez Vaší účasti, nebo účasti Vašeho pověřeného zástupce je do značné 

míry ztížena naše práce v Představenstvu ÚS Mladá Boleslav. Neúčastí na zasedání Územní rady také přichází 

Vaše organizace o důležité informace ohledně Vaší činnosti v rámci ústředí ČZS a nově také státní správě.   

Pokud se ovšem pravidelně účastníte zasedání Územní rady, berte prosím výše uvedený první bod za 

bezpředmětný a touto cestou Vám velice děkuji za Váš aktivní přístup a přínos k činnosti našeho sdružení ČZS 

Mladá Boleslav. 

V návaznosti na tento první bod bych Vás chtěl požádat o elektronické (případně, že nemáte elektronickou 

adresu, tak telefonické) potvrzení Vašeho zástupce, který se bude účastnit pravidelně 2 x ročně (pokud nebude 

svoláno mimořádné zasedání ÚR) zasedání Územní rady ČZS Mladá Boleslav. 

Stačí napsat jen ZO název a číslo (107 xxx), Funkce ve výboru, Jméno a Příjmení, Telefon, Email. 

Druhým bodem mého „Informačního sdělení“ je prosba o pomoc při obsazení uvolněného místa 

pokladníka (Ekonoma) Územního sdružení ČZS Mladá Boleslav. Jak asi víte z minulého zasedání rady a možná  
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také z vlastní zkušenosti, naše stávající ekonomka svou práci neodváděla příliš kvalitně a v souladu 

s požadovanými termíny vůči základním organizacím a nadřízenému stupni. Nakonec na vlastní žádost podala 

rezignaci na svou funkci a v současnosti naše Územní sdružení nemá náhradu na této klíčové funkci. 

V měsíci srpnu podala také rezignaci př. Nováková, která vykonávala funkci 1. místopředsedy Územního 

sdružení ČZS Mladá Boleslav a tím došlo mimo jiné k ochromení práce s mládeží, které se př. Nováková věnovala. 

Chci Vás touto cestou požádat, zda u Vaší základní organizace se nenajde ochotný zahrádkář, který by 

měl zájem o práci v Představenstvu územního sdružení ve prospěch všech našich základních organizací na 

Mladoboleslavsku. 

Jedná se o pozice: 

 Pokladník – Ekonom 

 Člen představenstva – pozice místopředseda 

 Člen představenstva – práce s mládeží (2 až 3 zájemce) 

Nabízíme: Odborný růst, odborná školení pořádaná v rámci ústředí ČZS a organizacemi spolupracujících s ČZS, 

práci v příjemném kolektivu a poznávání nových lidí se stejnými zájmy. Snažíme se o časovou nenáročnost. 

 

V případě dotazu a zájmu, neváhejte kontaktovat tajemníka Územního sdružení ČZS Mladá Boleslav př. 

Jiřího Doležala na Tel.: 733 216 942, případně E-mail: tajemnik.czsusmb@centrum.cz, nebo předsedu 

Územního sdružení ČZS Mladá Boleslav př. Michaela Šilingera na Tel.: 722 645 366, případně E-mail: 

predseda.czsusmb@centrum.cz. 

  

 

Děkuji Vám předem za Váš čas a ochotu nám pomoci při řešení těchto bodů, které budou také 

předmětem zasedání podzimní Územní rady v tomto roce, pokud nám to situace dovolí.  

 

S pozdravem 

 

       V Mladé Boleslavi dne 7. září 2021 

 

        Předseda ÚS ČZS Mladá Boleslav 

           Michael Šilinger v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento dokument bude ke stažení také na Webu Územního sdružení Mladá Boleslav v sekci 

„Informační sdělení“ 

mailto:tajemnik.czsusmb@centrum.cz

