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ZÁPIS Z USTANOVIJÍCÍ SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA 

ÚZEMNÍHO SDRUŽENÍ ČZS z.s. MLADÁ BOLESLAV 

 

konané dne 16. 10. 2019 

 

 

Zápis číslo 2/2019 

Přílohy 2 

místo jednání: Zasedací místnost ÚS ČZS 

Mladá Boleslav, Bělská ul. 

 

 

 

 

- přítomni: př. Šilinger, př. Hozáková, př. Nasavrcký, př. Nováková, př. Sedláček P., př. Špačková, 

př. Macháčková, př. Kačírek, př. Rais. 

- omluven: př. Sedlářek M. 

- hosté: př. Štecha L. 

- za KK přítomni: př. Ruta, př. Šimůnek, 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 Územní konference (ÚK) dne 21. 9. 2019 

2. Stanovení jednotlivých funkcí představenstva Územního sdružení (ÚS) 

3. Obsazení jednotlivých funkcí formou návrhu a hlasování - aklamací 

4. Zpracování registračního listu (RL) 

5. Organizační záležitosti 

- Předání funkce předsedy ÚS ČZS, Mladá Boleslav 

- Předání funkce tajemníka – hospodáře 

6. Informace Kontrolní komise (KK) 

7. Různé 

 

1. Kontrola zápisu z ÚK 

 

Př. Štecha seznámil přítomné členy představenstva se zápisem z ÚK a připomenul hlavní body 

usnesení. 

 

2. Stanovení jednotlivých funkcí představenstva ÚS 

 

Pro potřebu zachování funkčnosti představenstva ÚS (dále jen PÚS) Mladá Boleslav, byly navrženy 

a odsouhlaseny následující funkce představenstva: 

 

Tajemník 

1. Místopředseda  

2. Místopředseda 
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Ekonom - Pokladník 

Referent pro práci s mládeží 

Správce Webu ÚS 

Člen představenstva - Páce s mládeží 

Člen představenstva - Propagace 

Člen představenstva - Projekty 

Člen představenstva 

 

Podrobnější přehled Viz příloha č. 2, „Stanovení funkcí představenstva ÚS Mladá Boleslav 

a jejích obsazení na roky 2019 - 2024“ v souladu se Stanovami ČZS a Jednacím - volebním 

řádem ČZS.   

Působnost a pravomoc jednotlivých funkcionářů vychází ze stanov ČZS, zákonných norem a 

nařízení, dále budou upřesněny některé povinnosti u jednotlivých funkcí na příštím zasedání 

PÚS ČZS Mladá Boleslav. 

3. Obsazení jednotlivých funkcí formou návrhu a hlasování - aklamací: 

 

Seznam obsazení jednotlivých funkcí PÚS, Mladá Boleslav viz příloha číslo 2 „Stanovení funkcí 

představenstva ÚS Mladá Boleslav a jejích obsazení na roky 2019 – 2024“ (podklad z 

ustanovující schůze představenstva dne 16. 10. 2019). Návrhy a volbu řídil PPÚS. Zapisovatel – 

př. Hozáková. 

 

Volba PÚS Mladá Boleslav, obsazení jednotlivých funkcí jako celku (mimo PPÚS a KK), viz 

příloha č.: 2, proběhla formou aklamace s výsledkem: 

 

Pro viz příloha č.: 2  - 9 hlasů přítomných členů PÚS ČZS Mladá Boleslav 

Proti                               - 0 hlasů 

Zdržel se  - 0 hlasů 
 

 

4. Zpracování „Registračního listu“ 

 

Zpracování RL dle přidělených funkcí viz příloha číslo 2 a odeslání RL na ústředí ČZS, bude 

provedena do následujícího zasedání PÚS Mladá Boleslav. Uvedení funkcionáři PÚS v RL 

předloží tajemnici PÚS ověřená Čestná prohlášení při následném zasedání v měsíci listopadu 

2019. 

 

 

5. Organizační záležitosti: 

 

a. Předání funkce předsedy ÚS ČZS, Mladá Boleslav 

 

Vyhotovení zápisu o předání – převzetí funkce do následného zasedání PÚS v měsíci listopadu 2019. 

Zápis o předání bude v jedné kopii předán tajemnici PÚS k založení. 
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b. Ekonom př. Hozáková předloží roční uzávěrky za minulé období k podpisu PPÚS na 

zasedání PÚS Mladá Boleslav na listopadovém zasedání. Následně neprodleně odešle předepsané 

tiskopisy na ústředí ČZS. O odeslání bude proveden zápis v knize odeslané pošty. 

 

c. Inventarizace majetku – vzhledem ke skutečnosti, že PÚS Mladá Boleslav nevlastní 

žádný movitý ani nemovitý majetek, bude za rok 2019 provedena pouze dokladová inventarizace 

peněžního účtu a stav pokladny se stavem k 31. 12. 2019. Tuto kontrolu provede KK. 

 

 

6. Informace Kontrolní komise 

 

Předseda KK př. RUTA sdělil PÚS, že pro rok 2019 bude KK pracovat dle již schváleného 

harmonogramu zaměřeného především na kontrolu peněžního deníku, pokladní hotovosti a vedení 

předepsané dokumentace. Harmonogramu činnosti KK na rok 2020 bude zpracován a předložen 

k seznámení PÚS do konce roku 2019. 

Dále uvedl, že Zápis o provedené dokladové a peněžní kontrole předloží KK k seznámení PÚS na 

únorovém zasedání roku 2020. 

 

 

7. Různé 

 

- Byl schválen podklad pro nový vzhled webových stránek ÚS Mladá Boleslav, 

který předložil PPÚS př. Šilinger a byl také pověřen realizací a zpracováním 

nové struktury webu.  Př. Štecha, který ukončil působnost v PÚS Mladá 

Boleslav a doposud spravoval stránky ÚS, předal přístupové práva novému 

PPÚS. 

 

- Bylo projednáno a schváleno přidělení nepersonifikovaných elektronických 

poštovních adres (E-mailů) k jednotlivým funkcím viz příloha č.: 2, „Seznam 

funkcí představenstva ÚS Mladá Boleslav a jejích obsazení na roky 2019 – 

2024“. Splněním tohoto úkolu byl pověřen PPÚS př. Šilinger do 

nadcházejícího zasedání PÚS. 

 

- Byl schválen seznam funkcionářů a pravidla pro přístup do oficiální E-mailové 

schránky PÚS Mladá Boleslav (zahradkari.mb@centrum.cz), dále 

zodpovědnosti za rozdělení korespondence, evidenci a předání přijaté 

korespondence k vyřízení jednotlivým funkcionářům. 

 

- Příprava „Podzimního aktivu 2019“ - PPÚS př. Šilinger navrhl posunutí 

termínu konání na 27. 11. 2019 od 15: 30 hodin z důvodu konání Republikové 

rady (RR) v termínu 23 a 24. 11. 2019. Důvodem je přednesení aktuálních 

informací zástupcům ZO na připravovaném aktivu.  Místo konání aktivu bude 

ještě upřesněno. 

 

- Republikové rady ve dnech 23 a 24. 11. 2019 se zúčastní delegát za ÚS 

Mladá Boleslav př. Šilinger (pozvánka obdržena cestou sekretariátu ČZS e-

mailem). Potvrzení své účasti zabezpečí dle propozic př. Šilinger osobně. 
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- Př. Štecha se dne 22. 11. 2019, zúčastní shromáždění končících členů RR a na 

„Podzimním aktinu bude informovat zástupce ZO, jak proběhlo vyhodnocení 

činnosti minulé RR. 

 

 

 

 

Termín příštího zasedání představenstva 13. 11. 2019. 

 

 

Zapsal: Tajemník ÚS př. Hozáková 

 

 

Schváleno: PPÚS př. Šilinger 

 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina pouze u originálu 

2. Seznam funkcí představenstva ÚS Mladá Boleslav a jejích obsazení na roky 2019 - 2024  

   


