
 

Zápis ze schůze ÚS ČZS Mladá Boleslav č. 19-4-ÚS, 
konané 25. 4. 2019. 

 
 
Přítomni:  11 zástupců 8 ZO (Benátky n. J., Rozvoj MB, Mnichova Hradiště, Dalovice-

Podlázky, 1. máje, Pod oborou 6 -T, Pod oborou T3, Bradlec- Třešňovka). 
 

1. Schůzi zahájil uvítáním přítomných a dál řídil př. M. Sedláček.  
 
2. Předseda ÚS př. M. Sedláček přednesl zprávu o činnosti PÚS a ÚS za rok 2018. Zaměřil 
se na dlouhodobé problémy s počasím a chybějící vodou, které zřejmě potrvají i v dalších 
letech. Připomněl rizika vedení účtů ZO na jména osob, kritizoval malou účast a to, že 
některé ZO neoznamují PÚS termíny svých VČS a pak si stěžují na nedostatek informací.  
 
3. Př. Štecha informoval o posledním zasedání RR 23. 3. 2019, zejména o zprávě předsedy 
a jednotlivých komisí, o další práci na Zahrádkářském zákoně a o novém DVD ze školení 
v H. Brodě 2018. Podrobný zápis bude vydán ve Zpravodaji ČZS 1/2019. 
 
4. Př. Hozáková seznámila s ekonomickou situací a stavy účtu. 
 
5. Zpráva kontrolní komise chyběla. 
 
6. V diskuzi př. Štecha připomněl program volebního roku 2019, nedostatky v oznamování 
zvolených delegátů ZO pro územní konferenci, seznámil s výhodami spolupráce s firmou 
Chemicor Obrubce; upozornil na webové stránky ÚS a na letní školení v Poděbradech. 
Připomněl časté resty ZO – chybějící hlášení o činnosti, neuhrazené členské příspěvky (ZO 
Za Askem, Přepeře, Kosmonosy u vodojemu, Pod oborou 2-T, Pod oborou 1-T a 
Podchumí II) a současné problémy s registrací ZO a RL (ZO Předměřice Tuřice, Za Askem, 
Jemníky, 1. máje, Suhrovice) – nejmenovaným poděkoval. 
   Př. Štecha navrhl řešení dalších problémů současného PÚS – zvl. přípravu územní 
konference - kooptací dalších cca 5 členů, návrh byl přijat. Pro další období práce v PÚS byli 
navrženi a zvoleni př. Ruta (ZO Benátky n. J.), Šilinger (ZO 1. máje), Cihlář (ZO Pod 
oborou T3) (?) a Hořák (ZO Bradlec-Třešňovka). 
   Př. Hozáková rozdělila část RZ 2019 a další vyžádaný materiál. 
 
7. Další příspěvky do diskuze nebyly a př. M. Sedláček schůzi ukončil. 
 
 
Zapsal: L. Štecha 
 
 
Schváleno: 15. 5.  


