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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA 

ÚZEMNÍHO SDRUŽENÍ ČZS z. s., MLADÁ BOLESLAV 

 

konané dne 14. 2. 2022  

 

Zápis číslo  

2/2022 

místo jednání: Klubovna 1. PTS 

Mladá Boleslav, Zalužanská ul. 

 

 

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

Rais F. 

 

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

 

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

- Omluveni: př. Šimůnek Z. 

 

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

PPÚS) včetně pořízení audiozáznamu z jednání. 

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

 

Program: 

1. Kontrola zápisu ze zasedání PÚS Mladá Boleslav číslo 1/2022 ze dne 10. 1. 2022 

(dále jen PÚS) 

2. Projednání a rozdělení korespondence 

3. Doklad ekonoma (tajemník PÚS ve spolupráci s př. Klainovou) 

4. Organizační záležitosti 

      -     Příprava zasedání ÚR ČZS, z.s., Mladá Boleslav 

- Projednání návrhu písemného vyrozumění př. Hozákové 

- Projednání návrhu formuláře k předání funkce 

- Stanovení předávací komise 

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

zpracování IS 

5. Různé 

- Doklad ohledně oslovení nekomunikujících ZO – úkol ke dni 14. 2. 2022 

- Stav zasílání RL a hlášení od ZO, směrem na PÚS k termínu 14. 2. 2022 

- Projednání zřízení datové schránky PÚS ČZS Mladá Boleslav 

6. Informace Kontrolní komise (KK) 

- Stanovisko k rozpočtu PÚS ČZS Mladá Boleslav na rok 2022 

- Získání kontaktů na nekomunikující ZO v působnosti PÚS a doplnění jejich RL 

a hlášení  

 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze 

 

- Vyhodnocení roku 2021 PPÚS ČZS Mladá Boleslav – Úkol splněn 



2 

 

- Ustanovení do funkce ekonomky – pokladnice př. Moniku Klainovou PÚS ČZS Mladá Boleslav – 

Úkol splněn.  

- Ustanovení do funkce 1. místopředsedu př. Radka Klímy PÚS ČZS Mladá Boleslav – Úkol splněn. 

- Schválení rozpočtu PÚS ČZS Mladá Boleslav na rok 2022 – Úkol splněn. 

- Příprava a organizace zpracování přehledů o činnosti ZO za rok 2021 – Úkol v platnosti. 

- Stav RL u ZO dle seznamu obdrženého od ústředí ČZS (jmenovitě) směrem na PÚS ČZS Mladá 

Boleslav a stanoveném termínu 14. 2. 2022 – Úkol vyhodnocen komisí viz níže a nadále v 

platnosti. 

- Zaslání informace na ústředí ČZS k uveřejnění skonu našeho bývalého předsedy př. Jandery 

v příštím čísle Zpravodaje ČZS – Úkol splněn. 

Vytvoření 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 splněn 

- 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:    

• 17. 1. 2022 z ústředí ČZS, potvrzen registrační list ÚS Mladá Boleslav 107 000 

• 10. 2.2022 z ústředí ČZS, potvrzen registrační list ZO Klenice 107 005 

• 11. 2. 2022 od ZO Suhrovice 107 064, přehled o činnosti 2021 

 

➢ Odeslaná pošta:  

• 17. 1. 2022 PP-15/2022-ÚSMB, nový registrační list 107 000               

➢ Elektronická pošta – Odeslaná: 

• 12. 1. 2022 kontrolní komisi ÚS MB, seznam ZO bez registračního listu 

• 14. 1. 2022 p. Janderovi, žádost o zaslání fotografie 

• 17. 1. 2022 p. Tučkovi, informace k nově zakládající ZO ČZS 

• 18. 1. 2022 p. Janderovi, žádost k odsouhlasení kondolenčního textu 

• 30. 1. 2022 všem ZO spadající pod ÚS MB, zaslání přehledu o činnosti a odeslání účetních 

závěrek. 

• 6. 2. 2022 na ústředí ČZS, přeposlání účetních závěrek za ZO 107 069 

• 6. 2. 2022 všem ZO, aktualizace přehledu o majetku k 31. 1. 2022 

• 7. 2. 2022 p. M. Kožešníkovi, žádost o tisk kondolenčního oznámení do zpravodaje ČZS. 

➢ Elektronická pošta – Přijatá: 

• 11. 1. 2022 z ústředí ČZS př. Korbová, přehled účetních závěrek ZO 

• 11. 1. 2022 od ZO Dalešice 107 068 kvůli RL 

• 17. 1. 2022 od p. Tučka, zaslání dokumentu ke kontrole (vznikající nová ZO) 

• 18. 1. 2022 od p. R. Jandery, souhlas s kondolenčním textem 

• 31. 1. 2022 od ZO 1máj 107 058, info o zaslání účetních závěrek na ústředí ČZS 
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• 31. 1. 2022 od ZO Dalešice 107 068, info na RL a přehled o činnosti se pracuje 

• 2. 2. 2022 z ústředí ČZS, soutěž PŘÍRODA KOLEM NÁS 

• 4. 2. 2022 od ZO Radouč 107 035, přehled o činnosti 2021 

• 4. 2. 2022 z ústředí ČZS, přehled účetních závěrek 

• 4. 2. 2022 od ZO Kosmonosy střed 107 003, přehled o činnosti 2021   

• 4. 2. 2022 od ZO Kosmonosy 4T 107 070, info o zaslání účetních závěrek na ústředí ČZS 

• 4. 2. 2022 od ZO Pod Oborou 2T 107 069, přehled o činnosti 2021 

• 6. 2. 2022 od ZO Klenice 107 005, přehled o činnosti 2021 

• 7. 2. 2022 od ZO Pod Oborou T3 107 078, info o přehledu účetní závěrky 

• 8. 2. 2022 od ZO Podchlumí II 107 084, přehled o činnosti 2021 

• 9. 2. 2022 od ZO Sudovo Hlavno 107 015, přehled o činnosti 2021 

• 10. 2. 2022 z ústředí ČZS, Floristické kurzy 

• 10. 2. 2022 od ZO Pod Oborou 2T, přehled o činnosti 2021 

• 14. 2. 2022 od př. Štroblové ústředí ČZS, záležitost ohledně ZO Mnichovo Hradiště 

3. Doklad ekonoma – stav financí 

- Pro dlouhodobou nepřítomnost př. Hany Hozákové seznámil přítomné s finančními záležitostmi 

tajemník PÚS př. Doležal a dále seznámil přítomné členy se stavem finančních prostředků na bankovním 

účtu a v hotovostní záloze (pokladně 2.), kterou zpravuje. 

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

oslovil, ale bez odezvy. PPÚS doplnil, že zpracoval písemné vyrozumění př. Hozákové, které jí bude 

odesláno po odsouhlasení textu následující den doporučeně cestou tajemníka PÚS (viz dále bod 4). 

4. Organizační záležitosti 

- Příprava zasedání ÚR ČZS, z.s., Mladá Boleslav dne 26. 3. 2022 od 10:00 hodin restaurace 

Plzeňský Šenk. 
 

PÚS zahájilo přípravu zasedání Územní rady ČZS, z.s., Mladá Boleslav 

- Termín konání zasedání ÚR ČZS, z.s., Mladá Boleslav se uskuteční 26. 3. 2022 od 10:00 hodin v 

salonku restaurace Plzeňský Šenk, Dům kultury Mladá Boleslav. 

- Rezervaci salonku zabezpečí př. Špačková od 10:00 do 12:00 hodin 

- Vypracování programu - PPÚS a tajemník PÚS 

- Zprávy zpracují - PPÚS, tajemník PÚS, Ekonomka PÚS ve spolupráci s tajemníkem PÚS a referentka 

mládeže PÚS 

- Na zasedání ÚR budou předány Rukověti zahrádkáře, legitimace, svazová ocenění 

- Zpracování podkladů a programu zasedání ÚR bude předloženo ke schválení na příštím zasedání PÚS. 

- Tajemník PÚS zpracuje informační sdělení adresované na předsedy ZO (členy ÚR ČZS, z.s., Mladá 

Boleslav) a odešle cestou distribučního seznamu - elektronicky. 

- Byla schválena částka na občerstvení ve výši maximálně 100 Kč (pouze za nealkoholické nápoje a 

kávu) na osobu uvedenou v prezentační listině 

- Náklady na pronájem salonku předběžně 500,- Kč/2 hodiny pronájmu bude uhrazeno v hotovosti na 

dokladu zvlášť. Kontrolou nad konzumací je pověřena KK PÚS. 

- Veškerá platba bude hrazena z pokladny č. 2.  

- PPÚS předložil přítomným návrh písemného vyrozumění př. Hozákové a požádal přítomné o schválení 

textu a časového rámce. Text byl schválen bez připomínek a předán tajemníkovi. Odeslání bude 

provedeno až na základě jednání se zástupci ZO Mnichovo Hradiště, které se uskuteční dne 16. 2. 2022. 



4 

 

- Dále PPÚS předložil přítomným a členům PÚS a KK ČZS Mladá Boleslav návrh předávacího protokolu 

funkce (ekonomky – pokladnice) k posouzení a případným připomínkám, které budou do protokolu 

zapracovány. 

V souvislosti s tímto byla ustanovena předávací komise ve složení:  

Předsedkyně komise: - př. Iveta Macháčková 

Členové komise: - př. Zdeněk Šimůnek 

   - př. Dana Chumlenová 

 

Navržení s nominací do předávací komise souhlasili. 

 - Bylo zahájeno postupné zpracovávání „Přehledů činnosti ZO za rok 2021 tajemníkem PÚS. Doposud 

bylo odevzdáno od: Kosmonosy střed 107 003, U klenice107 005, Rozvoj MB 107 007, Sudovo Hlavno 

107 015, Radouč 107 035, Za Rozvodnou 107 060, Suhrovice 107 064, Pod Oborou 2T 107 069, 

Podchlumí II 107 048. 

Př. Doležal také poskytl informaci ohledně celkových počtů odevzdaných účetních závěrek za rok 2017 – 

2021. Doposud k dnešnímu dni neodevzdali: ZO Pod Oborou 1T 107 081, ZO Mnichovo Hradiště, 

107 009, ZO Benátky nad Jizerou 107 002. 

-Př. Klainové, bude umožněn přístup na bankovní účet v plném rozsahu výkonu své funkce ekonomky 

ÚS. Na tomto základě spolu s předsedou a tajemníkem navštíví Českou spořitelnu pro doplnění přístupů. 

 

5. Různé 

- V souladu se zápisem číslo 1/2022, bod číslo 5. Různé PPÚS (termín splnění do 14. 02. 2022) ohledně 

oslovení nekomunikujících ZO a ZO, které nemají RL v souladu se skutečností, uvedl PPÚS, že se mu 

podařilo navázat úzkou spolupráci se ZO 107 005 U Klenice. Tajemník př. Doležal s předsedou ZO p. 

Hercem zpracovat nový RL a odeslat na ústředí. Dne 10. 02. 2022 RL přišel poštou zpět potvrzený a 

v současnosti se čeká na zapsání u rejstříkového soudu v Praze. 

Dále PPÚS uvedl, že se mu podařilo navázat komunikaci se zástupci výboru ZO 107 009 Mnichovo 

Hradiště (p. Jiří Vagenknecht) a dne 16. 02. 2022 v 16:00 hodin předseda, tajemník a zástupce KK PÚS 

se zúčastní jednání a přípravy členské schůze, kde bude zvolen nový výbor ZO včetně předsedy ZO. 

Cílem této schůzky bude zpracování (hlášení) Přehled o činnosti ZO za rok 2021 a účetní závěrky za roky 

2017 – 2021, které doposud organizace neodevzdala. Cestou právního oddělení ústředí ČZS obdržel 

PPÚS informace, že město Mnichovo Hradiště žádá o součinnost statutárního zástupce ZO ČZS 

Mnichovo Hradiště k podpisu pachtovní smlouvy na pozemky, na kterých ZO hospodaří (po jednotlivých 

osadách v počtu 3 osad), což bude také projednáno při jednání se zástupci ZO Mnichovo Hradiště a ÚS 

ČZS Mladá Boleslav zabezpečí součinnost s městem Mnichovo Hradiště. 

- Dále se podařilo získat kontakty na ZO, které byly vyjmenované v zápise1/2022. Zbývá dořešit T1 a 

Mnichovo Hradiště. 

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

zahrádkáře pro rok 2022 jednotlivým ZO a stále platí to, že bude docházet k distribuci pouze na základě 

vyžádání od jednotlivých ZO (kteří si RZ ještě nevyzvedli), a zbytek bude rozdán na jarním zasedání ÚR 

ČZS Mladá Boleslav. 

- Z důvodu nemoci př. Ivety Macháčkové nebylo možné projednat dosavadní průběh práce s mládeží 

v rámci výtvarné soutěže ze stupně ústředí ČZS. Nové podklady obdržené od ústředí ČZS elektronická 

soutěž „ Příroda kolem nás“ budou předány na ZŠ a prezentace soutěže bude také na webu ÚS a ZO.  

- PPÚS oznámil členům PÚS o nutnosti uvažovat na zřízení datové schránky. Podrobnosti o této 

problematice vysvětlil přítomným tajemník PÚS. 

PÚS se usneslo, že pověřuje tajemníka PÚS prověřit možnosti zřízení datové schránky PÚS a o výsledku 

bude informovat členy PÚS na příštím zasedání. PPÚS navrhl školení pro ZO z pozice ÚS.  
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6. Informace Kontrolní komise 

 

- Předseda KK uvedl, že bere složení předávací komise funkce ekonomky PÚS na vědomí a upozornil na 

nutnost splnění tohoto nelehkého úkolu v co nejkratší době a popřál komisi trpělivost. 

- Dále KK vzala na vědomí účast PPÚS, tajemníka a členky KK př. Chumlenové na jednání výboru 

Mnichovo Hradiště dne 16. 02. 2022. 

 

 

 

Termín příštího zasedání představenstva 14. 3. 2022 

 od 16:00 hodin. Restaurace Start – „Malý salonek“ 

 

 

Přepis z audionahrávky: zapisovatelka PÚS př. Macháčková 

 

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

 

Schválil: PPÚS př. Šilinger Michael 


