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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA 

ÚZEMNÍHO SDRUŽENÍ ČZS z.s. MLADÁ BOLESLAV 

 

konané dne 11. 12. 2019 

 

 

Zápis číslo 5/2019 

Přílohy 2 

místo jednání: Zasedací místnost ÚS ČZS 

Mladá Boleslav, Bělská ul. 

 

 

 

- přítomni: př. Šilinger, př. Hozáková, př. Sedláček M., př. Špačková   

- omluven: př. Macháčková, př. Ruta, Nováková, Nasavrcký 

- hosté: NE 

- za KK přítomni: př. Chumlenová. 

 

 

Schůzi zahájil a řídil předseda představenstva ÚS ČZS Mladá Boleslav př. Šilinger (dále jen PPÚS).  

Program byl schválen bez připomínek.  

 

 

Program: 
1. Kontrola zápisu z minulé schůze představenstva územního sdružení Mladá Boleslav (dále 

jen PÚS) dne 13. 11. 2019 

2. Projednání a rozdělení korespondence 

3. Doklad ekonoma – stav financí 

- Stav ročních závěrek a termín odeslání na ústředí ČZS 

4. Organizační záležitosti 

- Zpráva o stavu o zpracování registračního listu (RL) - tajemník 

- Informace PPÚS o mimořádném zasedání Kontrolní komise dne 9. 12. 2019 

- Vytvoření plánu činnosti PÚS Mladá Boleslav na rok 2020 – „Termínový 

kalendář“ 

- Oprava zápisu z územní konference ÚS ČZS Mladá Boleslav ze dne 21. 9. 

2019 

5. Informace Kontrolní komise (KK) 

6. Různé 

- Vyhodnocení „Podzimního aktivu 2019“ 

- Distribuce kalendářů na rok 2020, pro ZO 

 

1. Kontrola zápisu z ÚK 

 

 Předložení ročních závěrek k podpisu a odeslání na ústředí ČZS za minulé období  - úkol 

zůstává v platnosti. 

 Informace pro ZO ÚS Mladá Boleslav ohledně plateb za známky na rok 2020 – úkol splněn, 

informace na webu ÚS a projednáno na „Podzimním aktinu 2019“. 
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 Stav zpracování registračních listů - RL doplněny chybějícími údaji a jsou připraveny 

k odeslání včetně Čestného prohlášení. – Úkol splněn. 

 Příprava, zabezpečení a uskutečnění „Podzimního aktivu 2019“ dne 27. 11. 2019 - Úkol 

splněn. 

 Objednání kalendářů na rok 2020 pro ZO ÚS Mladá Boleslav v počtu 33 ks – Úkol splněn. 

Distribuce kalendářů proběhne do 30. 12. 2019 formou zaslání na adresu ZO, případně 

osobním převzetím u př. Hozákové. - Úkol v platnosti. 

 

2. Projednání a rozdělení korespondence  
 

 Přijatá pošta: 

- Ústředí ČZS: Zásilka kalendářů na rok 2020 pro ZO ÚS Mladá Boleslav. 

- Ústředí ČZS: Potvrzené RL ZO  

 Odeslaná pošta: 

- Ústředí ČZS: RL ZO k podpisu 

 Elektronická pošta: 

- Pozvánka na „Degustaci plodů jablek 2020“. 

3. Doklad ekonoma – stav financí 

- př. Hozáková informovala členy PÚS o stavu finančních prostředků na běžném účtu a v pokladně za 

uplynulé období. 

 Dále informovala o provedených platbách a příjmech ÚS od posledního zasedání PÚS. 

- Informovala přítomné ohledně stavu ročních závěrek za období s tím, že do konce roku budou 

připraveny včetně odsouhlasení s ekonomem ústředí ČZS.  

 

4. Organizační záležitosti 

- Př. Hozáková informovala přítomné členy PÚS, že má již zcela zpracovaný registrační list (RL) a je 

připraven k odeslání v následujících dnech na ústředí ČZS. O potvrzení z ústředí ČZS, bude 

představenstvo informovat. 

 

- PPÚS informoval přítomné o mimořádném zasedání kontrolní komise (dále jen KK) dne 9. 12. 

2019, kterou svolal PPÚS. Programem zasedání bylo upřesnění činnosti v rámci KK na následující 

rok 2020 a provedení kontroly u ZO ČZS „Za Askem“ z důvodu ztráty členských známek za rok 

2018. Jednání se zúčastnila celá KK, za PÚS byla přítomna spolu s předsedou ÚS př. Špačková. Za 

ZO ČZS „Za Askem“ byla pozvána na jednání předsedkyně př. Nováková. 

Součástí jednání bylo také zpracování formuláře „Kontrolního listu“, který obsahuje veškeré 

náležitosti a oprávnění k provádění kontrolní činnosti u ZO ČZS v působnosti ÚS Mladá Boleslav. 

PPÚS zdůraznil, že posláním KK ze stupně ÚS je především metodická pomoc jednotlivým ZO při 

organizaci své činnosti, správné vedení předepsané dokumentace a nakládání s písemnostmi a 

evidencí, kterou o svých členech vede. 

Z jednání byl proveden zápis, který PÚS předložil přítomným k seznámení a následně předal 

k založení př. Hozákové. 

 

- PPÚS předložil přítomným k projednání návrh „Termínového kalendáře PÚS Mladá Boleslav na 

rok 2020“. Jednotlivé body byly projednány a odsouhlaseny. Případné doplnění a úpravy termínů, 
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budou v předstihu zapracovány. Správce Webu ÚS Mladá Boleslav, zveřejní tento dokument na 

stránkách ÚS do 31. 12. 2019. 

- Oprava zápisu z územní konference ÚS ČZS Mladá Boleslav ze dne 21. 9. 2019. Na místo př. 

LESÁKA, opraveno př. MACHÁČKOVÁ Iveta. K opravě dochází z důvodu časového vytížení př. 

LESÁKA, který funkci v PÚS Mladá Boleslav nemůže vykovávat. 

 

5. Informace Kontrolní komise 

 

- PPÚS KK potvrdila a vzala na vědomí nový „Termínový kalendář na rok 2020“ a př. Chumlenová 

zabezpečí předání informací nepřítomným členům KK. 

Dále souhlasila s tím, aby hlavní úkoly KK byly součástí „Termínového kalendáře na rok 2020“  

PÚS Mladá Boleslav. Na podrobnějším plánu své činnosti KK ještě pracuje. 

 

6. Různé 

 

-  PPÚS krátce vyhodnotil „Podzimní aktiv 2019“, který se v restauraci Rychta uskutečnil dne 27. 11. 

2019. Účast byla podprůměrní. Celkem se zúčastnilo 16 zástupců ZO ČZS v působnosti ÚS Mladá 

Boleslav. Z tohoto počtu 7 funkcionářů PÚS 2 z KK z celkového počtu 33 ZO. 

   PPÚS konstatoval, že svůj účel aktiv splnil i přes pouhou poloviční účast ZO v působnosti ÚS 

Mladá Boleslav. Do budoucna bude zapotřebí věnovat větší úsilí ze strany PÚS propagaci těchto akcí 

a zajímat se o to, proč některé ZO se dlouhodobě neúčastní těchto aktivů. Dále informoval přítomné, 

že na Webu ÚS je zveřejněn zápis z tohoto aktivu. 

   - př. Hozáková informovala přítomné, že distribuci kalendářů na rok 2020 pro ZO rozešle ZO 

poštou do konce tohoto roku a přítomní zástupci ZO si mohou vyzvednout kalendáře po ukončení 

zasedání PÚS.  

 

 

 

Termín příštího zasedání představenstva 15. 1. 2020 

 

 

Zapsal: Tajemník ÚS př. Hozáková 

 

 

Schváleno: PPÚS př. Šilinger 

 

 
Přílohy: 

1. Termínový kalendář činnosti PÚS Mladá Boleslav na rok 2020 

2. Prezenční listina pouze u originálu   


