
Zápis
z jednání pøedsednictva ÚS ÈZS Kolín ze dne 25. èervna 2020

Územního sdružení Èeského zahrádkáøského svazu Kolín  

Místo jednání: Restaurace “U Jelínkù”, Politických vìzòù 39, Kolín 3 

Úèast: dle prezentaèní listiny

Jednání øídil: pøedseda ÚS pø. Materna

Program jednání, dle plánu práce na èerven 2020 :

1/ Návrh na ocenìní RR ÈZS na rok 2021

2/ Floristická soutìž - hodnocení

3/ Pøíprava na výstavy ZO

4/ Odborná èást - nutnost postøikù. Kdy, proti èemu a èím.

5/ Delegát na semináø v Mìlníku

6/ Rùzné

7/ Závìr

V úvodu jednání vyzval pø. Materna pøítomné k uctìní památky zesnulé pø. Lacinové ze ZO Starý Kolín, 

minutou ticha. Pøipomnìl složitou pandemickou situaci na jaøe tohoto roku. Poslední schùze probìhla v únoru.

ad 1/ Pøedsednictvo ÚS schválilo návrh na ocenìní od RR ÈZS pro rok 2021 pro tyto zahrádkáøe:

        - Hana Šotolová - ZO Velim - støíbrnou medaili

        - Hana Fuchsová - ZO Velim - bronzovou medaili

        - Oldøich Šimíèek - ZO Polepy - bronzovou medaili

ad 2/ Hodnocení floristické soutìže se odkládá pro nepøítomnost tajemnice ÚS pø. Jílkové

ad 3/ Výstavy ZO se z dùvodu pandemické situace v tomto roce nepøipravují.

ad 4/ K nutnosti postøikù zeleniny a ovocných stromù podal informace vedoucí instruktor ÚS pø. Køapka.

ad 5/ Delegátem na semináø odborné komise ÈZS do Mìlníka byl schválen pø. Køapka.

ad 6/ Rùzné

*  nedokonèené registrace pro nové volební období. Z devíti ZO spadajících pod naše ÚS je to pìt ZO.

    A sice Ovèáry, Velim, Polepy, Krakovany a Kolín - Vinice. Registrace se musí provést znovu i když

    nedošlo ke zmìnám ve výboru tìchto  ZO. Vyzvednutí nových registraèních lístkù od tìchto ZO a jejich

    zaslání na Ú ÈZS do Prahy zajistí pan Pech.

    Ukonèení èinnosti ZO Køeèhoø - Kutlíøe. Rovnìž provìøí pan Pech.

*  Pøítomná pø. Lajksnerová podala pøedsednictví ÚS informace o fungování nového výboru nejvìtší organizace

    pod ÚS Kolín  - ZO Kolín - VII. sjezdu ÈZS. Odstoupil tajemník

*  Pøedsedkynì KK ÚS pø. Souchová požádala pøedsednictvo o pøedkládání všech úèetních dokladù pøi èerpání

    finanèních prostøedkù

*  Souhlas s žádostí o dotaci na nový PC. Pøedsednictvo ÚS souhlasí, aby pø. Materna podal žádost na ÚÈSZ

    o dotaci na nový PC. Uplynulo 5 let od poslední schválení dotace na PC pro naše ÚS.

*  Po široké diskusi o výbìru nejlepšího operátora na internet a volání na mobil a na pevné linky, byla 

    pø. Maternovi doporuèena firma JON.CZ.



V Kolínì dne 25.6. 2020

Zapsal: Václav Pech

Ovìøil: Marie Vojtìchová

*  Informace o opìtovném založení  ZO Kutlíøe - Údolí zajistí pan Pech.

*  Èlenové pøedsednictva upozornili na aktuelní informace ve ZPRAVODAJI - ÈZS è. 1/2020 a na stálou kvalitu

    nejoblíbenìjšího èasopisu o zahradì “ ZAHRÁDKÁØ”

*  další jednání pøedsednictva ÚS probìhne dne 24. záøí 2020 na stejném místì.

ad 7/ Závìr

         V 15.30 hod. podìkoval pø. Materna všem pøítomným za aktivní úèast a ukonèil jednání


