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Zpráva předsedy PÚS ČZS, z.s., Mladá Boleslav 

pro členy ÚR ČZS, z.s., Mladá Boleslav 

 

Vážení přátelé, členové územní rady. 

Je tu takřka konec roku a opět jsme v situaci jako v loňském roce touto dobou. Bohužel 

epidemiologická situace není opět příznivá a naše územní sdružení bylo postaveno před otázku, zda uskutečnit 

setkání členů územní rady ČZS Mladá Boleslav (plánovaný termín 4. 12. 2021).  

5. 11. 2021 oznámilo ústředí ČZS rozhodnutí o zrušení zasedání republikové rady, které se mělo uskutečnit 

ve dnech 27. a 28. listopadu 2021 v Praze a s odvolání právě na zhoršující se epidemiologickou situaci bylo 

nahrazeno zasedání distanční formou (per rollam).   

Stejně tak u našeho územního sdružení bylo dne 15. 11. 2021 rozhodnuto na zasedání PÚS ČZS Mladá 

Boleslav o zrušení plánovaného termínu a přechod na již známí model hlasování formou „per rollam“, tj. 

mimo zasedání členské schůze (územní rady), v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 191/2020 Sb.. 

Od minulého zasedání územní rady, která se uskutečnilo 19. června 2021 v KD Mladá Boleslav 

neuběhlo mnoho měsíců, přesto se událo spoustu nových věci a v mnoha aspektech, taká zásadních rozhodnutí 

v rámci činnosti PÚS ČZS Mladá Boleslav, které jak věříme povedou ke zdárnému dokončení klíčových 

úkolů, které brzdili činnost našeho ÚS a věříme, že vy členové územní rady nás v těchto rozhodnutích 

podpoříte. 

S hlavním a dlouhodobým nedostatkem, se kterým se PÚS ČZS Mladá Boleslav potýkalo byla náhrada 

stávající ekonomky. Bohužel ani z řad členů ÚR ČZS Mladá Boleslav v rámci svých ZO vhodný kandidáta 

nebyl navržen, čímž muselo PÚS ČZS Mladá Boleslav sáhnout trošku k netradičnímu řešení a to oslovení 

nečlenů z řad veřejnosti, přesvědčit je o výhodách plynoucí z členství v organizaci jakou je ČZS a nabídnout 

těmto osloveným přátelům členství a smysluplnou volnočasovou práci ve prospěch ČZS v rámci našeho ÚS 

Mladá Boleslav. 

 

Nakonec se podařilo přesvědčit dva velice vhodné kandidáty s ochotou pracovat ve prospěch našeho 

ÚS 107 000, pod kterým budou také organizováni. Na zasedání PÚS ČZS Mladá Boleslav dne 15. 11. 2021, 

na které byly pozváni došlo k dohodě a byly zahájeny kroky k přijetí těchto nových uchazečů za členy ČZS 

s následnou kooptací do PÚS Mladá Boleslav. Kooptací př. Moniky Klainové si naše PÚS slibuje vyřešit 

dlouhodobý problém našeho ÚS s pozicí ekonoma PÚS. Jedná se o velice vhodnou, ochotnou a znalou 

kandidátku.  

Koncem srpna 2021 rezignovala na statutární funkci 1. místopředsedkyně př. Marta Nováková, která 

se věnovala také práci s mládeží. Zde se rovněž podařilo sehnat náhradu s tím, že v prvopočátku se tento nově 

kooptovaný člen př. Radek Klíma bude věnovat dořešení účetních záležitostí a současně bude plnit úkoly 

spojené s chodem našeho ÚS ve statutární funkci 1. místopředsedy.    

 

PÚS ČZS Mladá Boleslav doufá v podporu členů ÚR ČZS Mladá Boleslav se záměry, které předkládáme 

k projednání a následně ke hlasování formou ROZHODOVÁNÍ „PER ROLLAM“. 
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Co čeká PÚS ČZS Mladá Boleslav na další období závěru roku 2021 a následného roku 2022 

Hlavní body: 

- V případě schválení kooptace nových členů PÚS ČZS Mladá Boleslav neprodleně zpracovat nového RL, 

seznámit nové členy PÚS s obsahem práce a zabezpečit těmto členům kvalitní školení cestou ústředí ČZS. 

Jedná se o prioritní úkol. 

- Převzetí funkce a veškerých náležitostí na základě písemného protokolu od bývalé ekonomky př. Hany 

Hozákové, tak aby mohla ukončit své působení v PÚS ČZS Mladá Boleslav. To bude ukončeno výmazem ze 

spolkového rejstříku na základě písemného předání funkce ekonomky.  

- Zpracování termínového kalendáře akcí PÚS ČZS Mladá Boleslav na rok 2022 a jeho zveřejnění na Webu 

PÚS ČZS Mladá Boleslav. 

- Zpracování a schválení rozpočtu PÚS ČZS Mladá Boleslav na rok 2022 a na následovném zasedání ÚR ČZS 

Mladá Boleslav tento rozpočet předložit k projednání. 

- V roce 2022 se snažit o maximální úsilí opět zahájit práci s mládeží, pokud to epidemiologická situace dovolí 

(jedná se především o dětské zahrádkářské kroužky požádané stupněm PÚS ČZS Mladá Boleslav a ZO ČZS 

v působnosti PÚS ČZS Mladá Boleslav). 

- Více oceňovat snahu jednotlivých ZO ČZS v působnosti PÚS Mladá Boleslav ohledně práce s mládeží a 

propagaci ČZS na mladoboleslavsku. 

- Ve spolupráci s PÚS ČZS Mladá Boleslav u ZO v působnosti PÚS ČZS Mladá Boleslav postupně přecházet 

na digitalizaci běžné agendy, jako jsou RL, různá hlášení, účetní závěrky apod. V rámci elektronické 

komunikace (e-mailu) využívat k zasílání výše uvedené agendy. 

- V maximální míře udržovat aktuální informace na oficiálním webu PÚS ČZS Mladá Boleslav a snažit se o 

propagaci u ZO postupně zřizovat své webové stránky za pomocí PÚS ČZS Mladá Boleslav. 

 

Závěr 

 Naše územní sdružení stojí před spousty úkoly, které sebou přinese také tzv. Zákon o zahrádkářích, po kterém 

jsme tak dlouho volali. Není se však čeho bát, v mnoha oblastech nám bude prospěšný a ze stupně PÚS ČZS 

Mladá Boleslav a ústředí ČZS budeme nadále směřovat svou pomoc ve prospěch jednotlivým ZO v působnosti 

PÚS ČZS Mladá Boleslav a budeme nápomocni při jejich řešení. 

Děkuji za Vaši pozornost 

 

V Mladé Boleslavi dne 25. listopadu 2021 

 

       Předseda PÚS ČZS, z.s., Mladá Boleslav 

             Michael Šilinger 

 


