
 

Zápis z jednání územní konference  
ÚS ČZS Mladá Boleslav, konané 21. 9. 2019. 

 
Přítomni:  20 delegátů ZO ČZS, 4 hosté (pozváno 33 ZO) 
 
1. Př. Špačková zajistila prezenci příchozích delegátů ZO a hostů.  
 
2. V 9 hod. předseda PÚS př. M. Sedláček uvítáním delegátů a hostů a odkazem na rozdaný 
program zahájil územní konferenci (ÚK) ÚS ČZS 107 – Mladá Boleslav. Program byl provázen 
promítáním aktuálních informací dataprojektorem, zajištěným př. Šilingerem.  
 
3. Př. M. Sedláček přečetl program ÚK (viz příloha 1) – schváleno všemi přítomnými. 
 
4. Př. M. Sedláček řídil volbu komisí – přítomní vybrali možnost hlasování aklamací a zvolili komisi 
mandátovou a návrhovou (př. Špačková; př.Rais, př. Nasavrcký) a volební (př. Ruta; př. Kačírek, 
př. Chumlenová).  
 
5. Př. M. Sedláček přednesl zprávu o činnosti ÚS za uplynulé volební období (2014 – 2019). 
Připomněl problematiku RL u některých ZO, sumáře činnosti a jejich vliv na dotace.  
 
6. Př. Hozáková informovala o činnosti tajemníka a hospodáře ÚS. Uvedla návod vyplňování RL, 
informovala o počtu ZO a jejich členů v ÚS, upozornila na VČS ZO vč. známek, zmínila návrhy na 
vyznamenání a sdělila stavy účtu a pokladny k 31. 1. 2015 a 31. 12. 2018.  
 
7. Př. P. Sedláček přednesl zprávu kontrolní komise ÚS a problémy s RL ZO. 
 
8. Př. M. Sedláček a L. Štecha předali diplom delegátu ZO Benátky n. J. a čestná uznání 
zástupcům ZO Sudovo Hlavno (fotodokumentace v příloze 2). 
 
9. Předsedkyně mandátové komise př. Špačková oznámila: z pozvaných 33 ZO je přítomno 20 
delegátů, tj. 61 %; konference je usnášeníschopná. 
 
10. Př. M. Sedláček upravil postup voleb:  
do kontrolní komise byli navrženi a zvoleni: př. Ruta (předseda), př. Šimůnek, př. Chumlenová, 
do představenstva ÚS byli navrženi a zvoleni: př. Šilinger (předseda), př, Lesák, Nováková, P. 
Sedláček, M. Sedláček, Hozáková, Kačírek, Špačková, Nasavrcký, Rais (členové). 
Delegátem pro sněm ČZS a RR byl zvolen př. Šilinger. 
Ve smyslu bodu 4 volby byly provedeny aklamací, protikandidáti nebyli navrženi, nikdo nehlasoval 
proti. 
 
11. V diskuzi bylo předneseno 7 příspěvků (teplo a mráz dříve a nyní, problémy s vodou v Klenici, 
srážkové manko, odpovědi a vize ÚS pro volební období, všeobecné informace). 
 
12. Předsedkyně návrhové komise př. Špačková přednesla návrh usnesení územní konference 
(viz příloha 3) – schválen aklamací všemi přítomnými. 
 
13. Př. M. Sedláček ukončil územní konferenci poděkováním přítomným, popřáním zdraví a zdaru 
a kritikou velkého počtu chybějících zástupců ZO.  
 
O přestávce bylo podáno občerstvení a oběd. 
Společné zasedání končícího a nového PÚS bude 16. 10. ve 14:30 v budově v Bělské ulici 
(omluvil se př. M. Sedláček).  
 
Zapsal: L. Štecha 
 
Schváleno: 16. 10. 2019  


