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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA 

ÚZEMNÍHO SDRUŽENÍ ČZS z. s., MLADÁ BOLESLAV 

 

konané dne 10. 1. 2022  

 

Zápis číslo  

1/2022 

místo jednání: Klubovna 1. PTS 

Mladá Boleslav, Zalužanská ul. 

 

 

Přítomni: př. Šilinger M., př. Doležal J., př. Klíma R., př. Sedláček M. 

př. Sedláček P., př. Rais F. 

 

- Omluveni: př. Macháčková I., př. Špačková M., př. Klainová M. 

 

Za KK přítomni: př. Ruta S., př. Šimůnek Z., př. Chumlenová D. 

- Omluveni:  

 

Schůzi zahájil a řídil předseda představenstva ÚS ČZS Mladá Boleslav př. M. Šilinger (dále jen 

PPÚS). Úvodem PPÚS přivítal přítomné na prvním zasedání PÚS v novém roce, popřál všem hodně zdraví 

a spokojenosti. Dále požádal přítomné o vyslovení souhlasu s trvalým pořizováním audiozáznam ze 

zasedání PÚS pro pozdější možnost provedení zápisu, pokud nebude stanoveno jinak. O tomto návrhu dal 

předseda hlasovat a návrh byl přijat jednomyslně. 

Tajemník PÚS př. Doležal předložil přítomným prezenční listinu k podpisu. 

 

Program: 

1. Kontrola zápisu ze zasedání PÚS Mladá Boleslav číslo 9/2021 ze dne 13. 12. 2021 

(dále jen PÚS) 

2. Projednání a rozdělení korespondence 

3. Doklad ekonoma (tajemník PÚS) 

4. Organizační záležitosti 

- Vyhodnocení uplynulého roku předsedou PÚS ČZS Mladá Boleslav a 

připomenutí nejdůležitějších termínů, které vycházejí z termínového kalendáře 

činnosti PÚS na rok 2022 

- Formální ustanovení př. Moniky Klainové do funkce ekonomky PÚS ČZS Mladá 

Boleslav 

- Formální ustanovení př. Radka Klímy do funkce 1. místopředsedy PÚS ČZS 

Mladá Boleslav 

- Schválení rozpočtu PÚS ČZS Mladá Boleslav na rok 2022 

- Příprava a organizace zpracování hlášení o činnosti od ZO za rok 2021, 

zpracování IS 

5. Různé 

- Informace ze Zpravodaje 2/2021 ohledně zasílaných RL a odevzdávání účetních 

závěrek od ZO v působnosti ÚS ČZS Mladá Boleslav 

- Stav zasílání RL a hlášení od ZO (jmenovitě), směrem na PÚS 

- Informace z ústředí ČZS ohledně nové vyhlášky MPSV č. 511/2021 Sb. o 

cestovních náhradách. 
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- Informace ohledně distribuce publikací Rukověť zahrádkáře pro rok 2022 

jednotlivým ZO v působnosti PÚS ČZS. 

- Informace ohledně vyhlášené výtvarné soutěže ČZS na téma „Ovoce plné 

vitamínů“ 

- Informace ohledně skonu bývalého předsedy PÚS př. Jana Jandery 

- Informace 2. místopředsedy o dešťových srážkách za rok 2021 

6. Informace Kontrolní komise (KK) 

- Stanovisko k rozpočtu PÚS ČZS Mladá Boleslav na rok 2022 

- Zapojení se ohledně získání kontaktů na nekomunikující ZO v působnosti PÚS a 

navození správnosti v RL u těchto ZO a zasílání hlášení 

 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze 

 

- Příprava rozpočtu PÚS ČZS Mladá Boleslav na rok 2022 k projednání dle připomínek KK PÚS ČZS 

Mladá Boleslav – Úkol splněn 

- Objednání kalendářů na rok 2022 pro potřebu PÚS ČZS Mladá Boleslav v rámci propagace – Úkol 

splněn 

- Schválení termínového kalendáře činnosti PÚS ČZS Mladá Boleslav na rok 2022, včetně uveřejnění 

na Webu PÚS – Úkol splněn 

- Převod nových členů PÚS k ZO 107 023 Přepeře a objednání 3 ks členských známek na rok 2022 – 

Úkol v platnosti 

- Distribuce Rukovětí zahrádkáře k jednotlivým ZO – Úkol v platnosti 

- Školení nových členů představenstva na ústředí ČZS – Úkol v platnosti 

- Realizace předplatného časopisu Zahrádkář – Úkol splněn 

- Odevzdávání účetních závěrek od ZO v působnosti ÚS ČZS Mladá Boleslav – Úkol v platnosti  

 

 

 

2. Projednání a rozdělení korespondence   

 

➢ Přijatá pošta: 

• 04. 01. 2022 – od ústředí ČZS – Zpravodaj 02/2021 

• 04. 01. 2022 – od ústředí ČZS – Kalendáře na rok 2022 v rámci propagace 

➢ Odeslaná pošta:  

• 04. 01. 2022 – na ústředí pí. Pawlicové, nový registrační list ÚS MB 107 000 

                 

➢ Elektronická pošta – Odeslaná:  

• 14. 12. 2021- ústředí pí. Korbová, účetní závěrky 107 004. 

• 16. 12. 2021- ústředí pí. Štroblová, návrh nové organizace 

• 19. 12. 2021 – p. Tuček, upravené dokumenty a informace pro založení nové ZO  

• 19. 12. 2021 – př. Hozáková, prosba o zaslání podkladů k závěrkám 

• 19. 12. 2021 – všem ZO spadající pod ÚS Mladá Boleslav, vánoční přání a PF 2022 

• 21. 12. 2021 – ústředí a všem ÚS ČZS, odeslané vánoční přání a PF 2022 

• 01. 01. 2022 – ústředí pí. Pawlicové, zaslán dotaz které ZO nemají v pořádku registrační list 
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• 06. 01. 2022 – ZO 107 002, 005, 009, 026, 044, 068, 081 - informace ohledně neodeslání RL 

v roce 2019 

 

➢ Elektronická pošta – Přijatá:   

• 14. 12. 2021 – ZO 107 004, účetní závěrky 

• 16. 12. 2021 – p. Tuček – dokumenty k založení nové ZO 

• 17. 12. 2021 – př. Šilinger, zpráva komise o sčítání hlasů URMB 17/12/2021 

• 17. 12. 2021 – ústředí ČZS, upravené dokumenty pro p. Tučka 

• 17. 12. 2021 – Ústředí ČZS, vánoční přání 

• 20. 12. 2021 – objednávka časopisu Zahrádkář (knihovna MB, ČSOP Klenice, př. Pavlásková) 

• 21. 12. 2021 – Vánoční pozdravy od ÚS Prostějov, Brno, Domažlice, Pelhřimov, Tachov, 

Pardubice, př. Korbová ústředí, př. Libor Štecha ZO Rozvoj 

• 01. 01. 2022 – př. Říha, žádost o přidělení zahrádky 

• 01. 01. 2022 – př. Radek Jandera, Smuteční oznámení (Jan Jandera) 

• 03. 01. 2022 – ústředí - pí. Pawlicová, seznam ZO, které nemají v pořádku registrační listy 

• 03. 01. 2022 – Schůzka v České spořitelně, PPÚS př. Šilinger a tajemník PÚS př. Doležal 

• 03. 01. 2022 – od ústředí ČZS, pí. Korbová – Vyhláška MPSV č. 511/2021 Sb., o cestovních  

náhradách pro rok 2022 (viz příloha č. 2) 

3. Doklad ekonoma – stav financí 

- Pro nepřítomnost ekonomky př. Hany Hozákové a př. Moniky Klainové z důvodu nemoci seznámil 

s finančními záležitostmi tajemník PÚS př. Doležal. Veškeré výdaje spojené s proplacením nákladů na 

předplatné časopisu Zahrádkář pro rok 2022 byly uhrazeny z účtu PÚS v celkové částce 1320,- Kč a dále 

seznámil přítomné členy se stavem finančních prostředků na bankovním účtu a v hotovostní záloze 

(pokladně 2.), kterou zpravuje tajemník PÚS př. Doležal. 

- Informoval přítomné ohledně uzávěrek, které jsou stále u ekonomky PÚS a tím, že př. Hozákovou osloví 

a pokusí se s ní dohodnout termín předání podkladů pro zpracování. 

 

4. Organizační záležitosti 

- PPÚS v krátkosti vyhodnotil uplynulý rok 2021. Na konci roku se podařilo obsadit klíčové funkce. Je 

ještě nutné dořešit obsazení pozice práce s mládeží a v roce 2022 zahájit činnost v této oblasti. Dále 

vyhodnotil práci a komunikaci s podřízenými ZO. Zde bude nutné v tomto roce zintenzivnit činnost PÚS a 

přesvědčit některé nespolupracující ZO o nutnosti zasílání hlášení, RL a finančních uzávěrek. Zároveň 

vyzvedl činnost tajemníka př. Jiřího Doležala, př. Ivety Macháčkové a př. Miluše Špačkové. Dále 

poděkoval všem za dosavadní činnost ve prospěch PÚS a popřál hodně zdraví do nového roku. 

- Z důvodu nemoci nové ekonomky PÚS př. Moniky Klainové (dle usnesení ÚR ČZS Mladá Boleslav, ze 

dne 17. 12. 2021), nebylo možné formální předání funkce z její strany. K uvedení do funkce a předání 

písemností, dojde následně. 

- Dále došlo k formálnímu převzetí funkce 1. místopředsedy PÚS ČZS Mladá Boleslav (dle usnesení ÚR 

ČZS Mladá Boleslav, ze dne 17. 12. 2021), př. Radka Klímy.  

Tajemník PÚS potvrdil z deníku odchozí pošty již zpracovaný RL a jejich odeslání na ústředí ČZS 

k potvrzení. 

- PPÚS předložil přítomným členům PÚS a KK PÚS ke schválení rozpočet PÚS ČZS Mladá Boleslav na 

rok 2022. Po dotazech ze strany člena KK př. Zdeňka Šimůnka a podání vysvětlení k některým položkám 

rozpočtu PPÚS byl návrh rozpočtu předložen ke schválení. Rozpočet PÚS na rok 2022 je přílohou originálu 

zápisu číslo 3. 
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• Předložený rozpočet PÚS ČZS Mladá Boleslav na rok 2022 – byl schválen členy PÚS ČZS Mladá 

Boleslav jednomyslně. 

• Následně bude předložen k seznámení členům ÚR ČZS na zasedání dle termínového plánu. 

- Vzhledem k blížícímu se termínu odesílání hlášení „Přehledu o činnosti ZO“ za rok 2021, byla zahájena 

příprava a organizace ke zpracování „Informačního sdělení“ pro ZO v působnosti PÚS ČZS Mladá 

Boleslav. Úkolem pověřen tajemník PÚS př. Jiří Doležal, spolu s 1. místopředsedou př. Radkem Klímou. 

 

5. Různé 

- PPÚS informoval přítomné o obdržení Zpravodaje 2/2021 z ústředí ČZS a rozdal obdržené výtisky 

přítomným. Seznámil přítomné s nejdůležitějšími příspěvky ve Zpravodaji a předal slovo tajemníkovy 

PÚS. 

- Tajemník seznámil přítomné členy zejména se zasíláním RL od roku 2019 (volební), a zdůraznil, že je 

nutné RL zaslat i přes fakt, že se obsazení výboru a KK nezměnilo. Vždy musí ZO zaslat RL a příslušné 

další dokumenty cestou ÚS, které RL podepíše a následně dojde k odeslání na ústředí ČZS. 

Dle Věstníku ke dni vydání se jedná o ZO, které dosud tak neučinily: 

• ZO 107 002 Benátky nad Jizerou   předseda př. S. Ruta 

• ZO 107 005 U Klenice                   předseda př. A. Herc 

• ZO 107 009 Mnichovo Hradiště     předseda př. H. Hozáková 

• ZO 107 026 Úherce                        předseda př. M. Antošek 

• ZO 107 044 Jemníky                      předseda př. M. Kovář 

• ZO 107 068 Dalešice                      předseda př. L. Štěpánek 

• ZO 107 081 Kosmonosy T1           předseda př. Vasil Romža  

Dle informací z ústředí bude pravidelně měsíčně na naše ÚS zasílána informace o stavu a počtech výše 

uvedených hlášení, které ZO musí bezpodmínečně doplnit.  

Na základě této skutečnosti byl předsedou PÚS stanoven termín do 14. 2. 2022 zjednat nápravu a 

zabezpečit od těchto ZO vyzískání RL a účetních závěrek za období 2017 až 2020. 

 

• Úkolem byly pověřeny: 

Koordinátor - tajemník PÚS př. Jiří Doležal, předseda a členové KK PÚS. 

S tímto úkolem zároveň bude prověřeno, zda dotčené ZO již odevzdali také účetní závěrky. 

PPÚS přislíbil tajemníkovi svou pomoc a prioritní řešení.  

 

- Dále tajemník PÚS informoval přítomné o obdržení pokynů elektronickou cestou z ústředí ČZS ohledně 

nové vyhlášky MPSV č. 511/2021 Sb. o cestovních náhradách. Dokument předá tajemník PÚS k založení 

ekonomce PÚS a dalšímu využití v roce 2022 ohledně proplácení cestovních náhrad. Je rovněž přílohou 

originálu zápisu číslo 2. 

- Tajemník a PPÚS seznámil členy PÚS s informací ohledně průběhu distribuce publikací Rukovětí 

zahrádkáře pro rok 2022 jednotlivým ZO v působnosti PÚS ČZS. Od počátku roku 2022 bude docházet k 

distribuci pouze na základě vyžádání od jednotlivých ZO (která si RZ ještě nevyzvedli), a zbytek bude 

rozdán na jarním zasedání ÚR ČZS Mladá Boleslav. 

- Z důvodu omluvené neúčasti na zasedání PÚS př. Ivety Macháčkové nebylo možné projednat dosavadní 

průběh práce s mládeží v rámci výtvarné soutěže ze stupně ústředí ČZS.  

- PPÚS informoval přítomné ohledně skonu př. Jana Jandery, bývalého předsedy našeho PÚS ČZS Mladá 

Boleslav dne 23. 12. 2021 ve věku nedožitých 80 let. PPÚS obdržel také parte od pozůstalých a zabezpečil 

smuteční kytici za PÚS ČZS Mladá Boleslav. Posledního rozloučení v obřadní síni se za PÚS dne 30. 12. 
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2021 od 13. hodin zúčastnil př. Sedláček Miroslav a př. Libor Štecha (dříve zapisovatel PÚS a člen RR 

ČZS). Na Webu PÚS ČZS Mladá Boleslav byla tato informace zveřejněna. 

- 2. místopředseda př. Miroslav Sedláček navrhl zaslat informaci o skonu př. Jana Janderu do Zpravodaje 

ČZS. Přítomní vyslovily souhlas a úkolem byl pověřen PPÚS př. Michael Šilinger. Na příštím zasedání 

předloží PPÚS text ke schválení a následně odešle tento text do redakce na ústředí ČZS ke zveřejnění. 

- Dále př. Miroslav Sedláček v rámci poradenské činnosti informoval přítomné o stavu srážek za uplynulé 

období na Mladoboleslavsku. Této činnosti se věnuje př. Miroslav Sedláček dlouhodobě a o svých měřeních 

a poznatcích se dělí s členy PÚS a ÚR na zasedáních těchto orgánů ČZS Mladá Boleslav. 

 

 

6. Informace Kontrolní komise 

 

- Po krátké diskuzi a upřesnění některých ustanovení a zkratek v návrhu rozpočtu, členové KK vzali na 

vědomí schválení rozpočtu PÚS ČZS Mladá Boleslav na rok 2022 a nemá k rozpočtu výhrady. 

Předseda KK konstatoval, že rozpočet je zpracován kvalitně a byly zapracovány všechny návrhy a 

připomínky ze strany KK. 

- KK po krátké diskusi a upřesnění termínu splnění úkolu ohledně zjišťování kontaktů u nekomunikujících 

ZO, který navrhl předseda PÚS se budou dle vyjádření KK snažit tyto ZO oslovit a pomoci jim navodit 

správnost v RL a dále býti nápomocni se zpracováním další agendy, kterou ZO musí zpracovávat a odesílat. 

- Dále poukázal na nutnost urychlit předání funkce pokladníka a začít se zabývat také ZO Mnichovo 

Hradiště. 

 

 

Termín příštího zasedání představenstva 14. 2. 2022 

 od 16:00 hodin. Klubovna 1. PTS, Zalužanská ulice. 

 

 

Přepis z audionahrávky: zapisovatelka PÚS př. Macháčková 

 

Příloha č. 1.: Prezenční listina (pouze u originálu tohoto zápisu) 

Příloha č. 2.: Vyhláška MPSV č. 511/2021 Sb. o cestovních náhradách pro rok 2022 

Příloha č. 3.: Rozpočet PÚS ČZS Mladá Boleslav pro rok 2022 (pouze u originálu tohoto zápisu) 

 

Schválil: PPÚS př. Šilinger Michael 


