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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

 „Podzimního aktivu 2019“  

ÚZEMNÍHO SDRUŽENÍ ČZS z.s. MLADÁ BOLESLAV 

konaný dne 13. 11. 2019 

 

Zápis číslo 4/2019 

Přílohy 2 

místo jednání: Restaurace Rychta 

Kosmonosy 
 

- přítomni: viz příloha číslo 1. 

 

Zasedání „Podzimního aktivu 2019“ (dále jen aktivu) zahájil a řídil předseda představenstva ÚS ČZS 

Mladá Boleslav př. Šilinger (dále jen PPÚS). Aktivu dle prezentace (viz příloha č.: 1 – přiložena pouze u 

originálu) se zúčastnilo celkem 15 zástupců ZO. 

 

PPÚS přečetl body programu aktivu, viz příloha číslo 2, který byl přítomnými schválen bez připomínek.  

 

1. Zpráva z RR I. Sněm 2015 – 2019 

- Př. Štecha seznámil zástupce aktivu a přítomné členy PÚS s vyhodnocením činnosti Republikové 

rady (dále jen RR), která se uskutečnilo dne 22. 11. 2019 v Praze. Ve svém podrobném 

vystoupení shrnul činnost a body, které si vytýčili. Připomenul některé cíle, které přechází do 

dalšího období, jako například „Zahrádkářský zákon“, podpora časopisu Zahrádkář a jiné. 

 

2. Zpráva z RR II. Sněmu 2019 – 2024 

- Př. Šilinger, informoval přítomné o průběhu konání II. Sněnu, na který byl zvolen jako delegát do 

RR. Ten se uskutečnil ve dnech 23 a 24. 11. 2019 rovněž v Praze. Informoval přítomné o všem 

podstatném, co Sněnu projednával. Rovněž seznámil přítomné s Usnesením II. Sněmu, které bylo 

přijato. Poukázal na to, že veškeré informace mají rozdány na stolech, např. Zpravodaje 

SNĚM/2019, informace o členských známkách apod. 

 

3. Ekonomické informace 

- Př. Hozáková znovu upřesnila platbu za členské známky pro rok 2020 a upřesnila některé 

nejasnosti, které vznášeli jednotlivé ZO ohledně dodacích listů za známky a výši plateb. Př. 

Šilinger ocitoval znění zveřejněné na stránkách ústředí ČZS ohledně poplatků a rozložení cen za 

známku 150,- Kč. 

- Př. Hozáková v krátkosti seznámila zástupce ZO s hospodařením a stavu účetních závěrek za 

období 2015 – 2018, které nejsou doposud uzavřeny a odeslány. Předseda PÚS členům aktivu 

přislíbil zjednání urychlené nápravy a osobně se bude angažovat ve splnění tohoto úkolu. 

- Následně př, Hozáková seznámila členy aktivu s výsledky hospodaření za 1 až 3 období roku 

2019. 
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4. Předplatné 

- Tak jak bylo prezentováno na vyhodnocení I. Sněmu o kterém hovořil př. Štech, tak př. Šilinger 

vyslovil žádost o podporu předplatného časopisu Zahrádkář, kde rovněž na II. Sněnu byla 

vyslovena žádost o propagaci k nákupu předplatného zmiňovaného časopisu mezi členy ZO.  

- Dále informoval př. Šilinger přítomné o odsouhlasení nákupu kalendářů na rok 2020 pro ZO 

z rozpočtu ÚS Mladá Boleslav. 1 ks pro ZO v působnosti ÚS Mladá Boleslav, jako forma 

poděkování výboru. Objednávka a distribuce se v současnosti řeší. 

 

5. REVIZNÍ zpráva 

- Z důvodu nepřítomnosti předsedy KK, který byl omluven se slova ujal př. Šilinger, který 

informoval přítomné členy aktivu o úkolech, které KK v měsíci prosinci 2019 bude provádět. 

Jedná se v první řadě o kontrolní činnost u ZO Za Askem a dále dokladovou inventarizaci a účtu 

PÚS, včetně přípravy své kontrolní činnosti na rok 2020. 

 

6. DISKUZE 

- V diskusi vystoupil př. Štecha s několika tématy. Mezi ty hlavní patřilo upřesnění předplatného 

časopisu Zahrádkář, a dále úhrady za členské známky. 

- Př. Sedláček rovněž zdůraznil některé již projednávané oblasti a zároveň apeloval na členy aktivu 

ohledně důležitosti jejich práce ve výborech ZO. 

 

Zapsal: př. Šilinger Michael 

 

 

Přílohy: 

Příloha č.: 1 - Prezenční listina přiložena pouze u originálu 

Příloha č.:2 - Program „Podzimního aktivu 2019“ přiložena u originálu a na Webu 


