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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA 

ÚZEMNÍHO SDRUŽENÍ ČZS z. s., MLADÁ BOLESLAV 

 

konané dne 14. 3. 2022 

 

Zápis číslo  

3/2022 

místo jednání: Restaurace Start – Malý salónek 

Mladá Boleslav. 

 

 

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

Rais F. 

 

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

 

Za KK přítomni: př. Ruta S.,  

- Omluveni: př. Chumlenová D., 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 2/2022 ze dne 14. 2. 2022 

(dále jen PÚS) 

2. Projednání a rozdělení korespondence 

3. Stav financí - doklad ekonomky (tajemník PÚS ve spolupráci s př. Klainovou) 

4. Organizační záležitosti 

      -     Dodatečné schválení programu zasedání ÚR ČZS, z.s., Mladá Boleslav - určení 

komisí 

- Rozeslání pozvánek hostům spřátelených organizací 

- Informace o stavu vypracovaných zpráv pro členy ÚR od funkcionářů PÚS, viz 

zápis 02/2022, bod 4. 

- Informace o přípravě předání ocenění za rok 2021 v rámci zasedání ÚR  

- Vystoupení př. Štechy a prezentace na dané téma (řezy ovocných stromů) v rámci 

zasedání ÚR 

- Informace o průběhu zasílání hlášení o činnosti od ZO za rok 2021 

- Příprava na celkové zpracování hlášení o činnosti za ÚS, rok 2021 

5. Různé 

- Informace ohledně jednání u ZO 107 009, Mnichovo Hradiště dne 16. 2. 2022 

- Doklad ohledně oslovení nekomunikujících ZO – úkol ke dni 14. 3. 2022 

- Stav zasílání RL a hlášení od ZO, směrem na PÚS k termínu 14. 3. 2022 

- Informace ohledně možnosti zřízení datové schránky PÚS ČZS Mladá Boleslav 

- Doklad předseda PÚS a předsedy KK o výsledku jednání na ČS 107 081, ZO T1 

Kosmonosy. 
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- Projednání návrhu udělit ocenění ze stupně PÚS pro obec Sudovo Hlavno a 

stávajícího předsedy ZO 107 015. 

- Určení účasti členů PÚS ČZS na ČS Sudovo Hlavno dne 20. 3. 2022  

6. Informace Kontrolní komise (KK) 

- Informace ohledně zprávy o činnosti KK PÚS pro členy ÚR ČZS 

- Doplňující informace k jednání ČS 107 081, ZO T1 Kosmonosy. 

 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze 

 

- Příprava zasedání ÚR ČZS, z.s., Mladá Boleslav - Úkol v platnosti. 

- Projednání návrhu písemného vyrozumění př. Hozákové - Úkol v platnosti. 

- Projednání návrhu formuláře k předání funkce - Úkol splněn. 

- Stanovení předávací komise ekonomky PÚS - Úkol splněn. 

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

platnosti. 

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

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

- Projednání zřízení datové schránky PÚS ČZS Mladá Boleslav – Úkol v platnosti. 

- Účast dne 16. 2. 2022 na jednání ú ZO ČZS 107 09, Mnichovo Hradiště - Úkol splněn. 

- Rezervace jednacího místa zasedání ÚR př. Špačkovou na termín 26. 3. 2022 - Úkol splněn. 

- Odeslání IS číslo 6, ohledně zasedání ÚR ČZS, z.s., Mladá Boleslav - Úkol splněn. 

- Odeslání schváleného textu s výzvou o předání funkce ekonomky PÚS – Úkol v platnosti. 

 

 

2. Projednání a rozdělení korespondence  

 

➢ Přijatá pošta:    

• Žádná 

 

➢ Odeslaná pošta:  

• 9. 3. 2022 – RL ZO Dalešice 

• 9. 3. 2022 – Žádost na ministerstvo vnitra o zřízení datové schránky pro PÚS. 

• 7. 4. 2022 – RL Klášter Cihelna a ZO Rozvoj. 

 

➢ Elektronická pošta – Odeslaná: 

• 1. 3. 2022 Č.j.: OP10/2022/ÚSMB – povinnost ZO které mají pronájem pozemku od státu. 

• 1. 3. 2022 Pro ZO – chybějící přehled o činnosti. 

• 2. 3. 2022 – přeposlání ÚZ  ZO Čejetičky na ústředí ČZS . 

• 2. 3. 2022 – přeposlání ÚZ  ZO Pod Oborou T4 na ústředí ČZS. 

• 8. 3. 2022 – IS: OP11/2022/ÚSMB – pozvánka na zasedání ÚR MB 2022. 

• 11. 3. 2022 – pozvánka na zasedání ÚR MB 2022, p. Tuček, zahradnictví Debř, Chemicor, 

ČSOP Klenice. 

• 15. 3. 2022 – R. Klíma, prověření kontaktu na citrusáře. 
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• 15. 3. 2022 – p.Korbové, přeposlání ÚZ za Bakov nad Jizerou. 

• 16. 3. 2022 – p. Šmorenc (citrusáři)  poděkoval p. Šilingerovi. 

• 17. 3. 2022 – p. Korbové, přeposlání ÚZ za Sudovo Hlavno. 

• 2. 4. 2022 – Ústředí p. Skůrová, dluh za známky ZO Pod Oborou 1T. 

• 2. 4. 2022 – Ústředí p. Adámková – sumář přehledu o činnosti ZO a ÚS. 

• 2. 4. 2022 – ZO 107 004, 107 007, 107 015, 107 026, 107 058, 107 078, 107 081 dluh za známky 

ČZS. 

• 8. 4. 2022 . ZO Pod Oborou 1T – poděkování p. Havlíkové za práci, rychlé vyřízení ÚZ, nové 

registrační listy.  

➢ Elektronická pošta – Přijatá: 

• 15. 2. 2022 od pí. Štroblové, pí. Kandráčové – Pachtovní smlouvy s městem Mnichovo Hradiště. 

• 17. 2. 2022 od p. Šmorenc – prověření kontaktu na citrusáře. 

• 21. 2. 2022 od ZO Sídliště MB, Za Askem, Úherce – přehled o činnosti za rok 2021. 

• 22. 2. 2022 od ZO Pod Oborou T3 a Bradlec – přehled o činnosti za rok 2021. 

• 23. 2. 2022 od ZO Podchlumí a 1.máj – přehled o činnosti 2021. 

• 24. 2. 2022 od ústředí ČZS – dluh za známky ZO Pod Oborou 1T. 

• 27. 2. 2022 od ZO Čejetičky – přehled o činnosti za rok 2021. 

• 28. 2. 2022 od ZO Sídliště MB – Účetní závěrky (přeposláno na ústředí ČZS). 

• 2. 3. 3022 od ZO Pod Oborou T4 – přehled o činnosti za rok 2021. 

• 2. 3. 2022 od sekretariát ústředí ČZS – přehled akcí pro děti a mládež. 

• 3. 3. 2022 od ZO Jemníky – přehled o činnosti za rok 2021. 

• 3. 3. 2022 od ústředí ČZS pí. Korbová – stav ÚZ ZO k 28. 2. 2022. 

• 7. 3. 2022 od ZO Pod Oborou 6T – přehled o činnosti za rok 2021. 

• 8. 3. 2022 od pí Kříškové, ZO T1 Kosmonosy 107 081 - pozvání na ČS dne 12. 3. 2022. 

• 8. 3. 2022 od ZO Pod Oborou 4T – přehled o činnosti za rok 2021. 

• 14. 3. 2022 od ZO Sudovo Hlavno – pozvánka na členskou schůzi. 

• 14. 3. 2022 od ZO Bakov nad Jizerou – přehled o činnosti za rok 2021. 

 

3. Doklad ekonoma – stav financí 

- Ekonomka PÚS př. Monika Klainová informovala přítomné o jednání a PPÚS a tajemníkem PÚS v České 

spořitelně, kde bylo zabezpečeno: 

- Zrušení náhledu př. Hozákové Hany na bankovní účet PÚS ke dni 25.02.2022. 

- Zřízení elektronického bankovnictví pro stávající ekonomku PÚS př. Moniku Klainovou. 

- Zřízení platební karty spojené s bankovním účtem, který je veden u České spořitelny na jméno 

Monika Klainová z důvodu výběru hotovosti k dotace pokladny číslo 2, kterou spravuje tajemník 

PÚS př. Doležal s maximálním limitem 5000,- Kč. 

- Bylo rozhodnuto, že pokladna číslo 1 jako hlavní pokladna, bude pouze bezhotovostní a v současné 

době jsou zahájeny práce na nových standardech a vedení pokladní evidenci v souladu s předpisy. 

Na úkolu se také podílí 1. místopředsedy PÚS př. Radek Klíma. 

- Dále ekonomka společně s tajemníkem PÚS poskytli přehled o stavu bankovního účtu PÚS.   
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4. Organizační záležitosti 

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

Plzeňský Šenk. 

- Projednán program zasedání ÚR ČZS, drobné úpravy v podbodech programu - potvrzení obsazení 

jednotlivých komisí . 

- Bylo projednáno rozeslání pozvánek pro spřátelené organizace našeho ÚS ČZS v rámci zasedání ÚR 

➢ Chemicor Obrubce 

➢ Ekocentrum Klenice 

Úkolem pověřen PPÚS př. Šilinger. 

- Určení funkcionáři PÚS dle zápisu číslo 2/2022. Bod 4., informovali PPÚS potvrdili postupné 

zpracovávání svých zpráv pro členy ÚR v rámci svého vystoupení na zasedání ÚR dne 26. 3. 2022. 

- Tajemník př. Jiří Doležal a ekonomka PÚS př. Monika Klainová, informovali přítomné, že jsou finanční 

náležitosti připraveny v rámci předání ocenění. Částka v hodnotě 4200,- Kč. Finanční částka bude 

vyplacena a evidována na pokladně číslo 1. 

- PPÚS potvrdil vystoupení předsedy ZO 107 007 Rozvoj př. Libora Štechy v rámci programu zasedání 

ÚR, bod 11. Přednáška na dané téma  - Řezy ovocných stromů. 

- Tajemník poskytl přítomným ucelený přehled o průběhu zasílání hlášení o činnosti od ZO za rok 2021, 

který důkladně eviduje a následně bude použit pro zpracování celkového hlášení za naše ÚS 107 000 

ČZS Mladá Boleslav. 

- Dále informoval přítomné, že již zahájil práce na celkovém zpracování hlášení o činnosti ÚS 107 000 

ČZS za rok 2021. 

5. Různé 

- PPÚS seznámil přítomné s výsledkem jednání u ZO 107 009, Mnichovo Hradiště dne 16. 2. 2022. Přečetl 

zprávu zapsanou členkou KK př. Danou Chumlenovou. Vyzvedl činnost tajemníka PÚS př. Jiřího Doležala 

za podporu v rámci tohoto složitého jednání a zároveň PPÚS konstatoval že ze strany dotčené organizace 

je zájem vyřešit veškeré oblasti jejich činnosti, zejména uzavření pachtovních smluv z městem Mnichovo 

Hradiště. Předseda podotkl, že budeme činnost této organizace nadále sledovat a tamnímu výboru a členům 

poskytneme maximální podporu. 

- Tajemník PÚS př. Jiří Doležal poskytl přítomným členům průběžný doklad ohledně stavu 

nekomunikujících ZO, ke dni 14. 3. 2022. Konstatoval, že situace je velmi dobrá a z celkového počtu 29 

ZO se podařilo oslovit všechny a v současnosti probíhají dohovory o aktualizacích RL apod. Podotkl, že se 

ukáže více na přítomnosti jednotlivých zástupců (členů) ÚR dne 26. 3. 2022.  

- Tajemník PÚS př. Jiří Doležal seznámil přítomné se stavem možnosti zřízení datové schránky PÚS ČZS 

Mladá Boleslav. Uvedl, že podal žádost o zřízení a v současné době čeká na vyřízení, které může trvat cca 

30 dní. 

- Tajemník ZO ČZS 107 015 Sudovo Hlavno pan Vladimír Wűrtz požádal PÚS udělit ocenění ze stupně 

Rady územního sdružení ČZS Mladá Boleslav dle článku 3, metodických pokynů následujícím:  

PÚS na základě pověření členů ÚR ČZS projednalo žádost s následným výsledkem: 

 

1) Návrh udělit „Čestné uznání“ obci Sudovo Hlavno, zastoupené starostkou obce Lenkou Houdkovou, za 

dlouholetou podporu základní organizaci ČZS, z.s. 107 015“ Sudovo Hlavno. 

Návrh byl na základě pověření ÚR schválen přítomnými členy PÚS jednomyslně. Př. Pavel Sedláček 

zaeviduje udělení ocenění, 
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1/1) Byl schválen nákup květin pro paní Lenku Houdkovou v rámci ocenění v hodnotě do 300,- Kč 

z prostředků PÚS, RP: 501-1/2022, cestou pokladny č. 2 na základě předložené účtenky. Nákupem pověřen 

př. Ruta.  

 

2) Návrh udělit „Čestné uznání“ stávajícímu dlouholetému členu a předsedovi ZO 107 015 panu Antonínu 

Beránkovi za jeho dlouhodobou činnost ve prospěch ZO a funkci předsedy ZO. 

Návrh byl na základě pověření ÚR schválen přítomnými členy PÚS jednomyslně. Př. Pavel Sedláček 

zaeviduje udělení ocenění. 

 

Oceněná bude předáno zástupci PÚS na členské schůzi dne 20. 3. 2022 v restauraci obce Kostelní Hlavno 

od 15:00 hodin. Vyhotovení ocenění zabezpečí př. Šilinger. 

Členské schůze u ZO 107 015 Sudovo Hlavno se zúčastní PPÚS př. Michael Šilinger, tajemník PÚS př. Jiří 

Doležal a PKK ÚS př. Stanislav Ruta. Cestovní náhrady jmenovaní nepožadují.  

  

- Na základě žádosti obdržení od pana Miroslava Šmorance z odborného oddělení ČZS ohledně dotazu, zda 

u našeho ÚS fungují někteří členové v zájmové oblasti „Citrusář“ – pěstitel citrusů, bylo rozhodnuto, že 1. 

místopředseda, který má na starost projekty, prověří zaslaný kontakt na paní Dagmar Horákovou, která 

v minulosti byla v souvislosti s touto odbornou činností evidována u ČZS a př. Radek Klíma prověří, zda 

je ještě tento kontakt aktuální. 

Dále byl vysloven podnět předsedou PÚS př. Michaelem Šilingerem, že se jedná o zajímavou oblast a do 

budoucna by stálo za to se této oblasti více věnovat a podchytit případné zájemce (pěstitele citrusů) za naše 

ÚS. Př. Radek Klíma se pokusí zjistit z této oblasti více a na příštím zasedání poskytne informace 

k odpovědi na žádost pana Miroslava Šmorance.  

- PPÚS podal informace o průběhu ČS ZO 107 081, T1 Kosmonosy u které se zúčastnil společně 

s předsedou KK př. Stanislavem Rutou. Sdělil, že se jednalo také o jednu ze ZO, která v posledním období 

nekomunikovala z důvodu nefunkčního tamního výboru a KK. Na ČS bylo zvoleno nakonec celé nové 

vedení ZO a předseda PÚS přislíbil maximální pomoc novému výboru ZO. Před tímto ustanovujícím 

jednáním proběhne ještě koordinační porada dne 29. 3. 2020, které se bude účastnit předseda PÚS, tajemník 

PÚS a případně zástupcem KK PÚS. 

- Byla projednána pozvánka k účasti na ČS ZO ČZS 107 015, Sudovo Hlavno (přídomní organizace) 

Za PÚS se zúčastní předseda PÚS př. Michael Šilinger, tajemník PÚS př. Jiří Doležal a za KK předseda př. 

Stanislav Ruta a zabezpečí bod 1/1 k předání.  

 

 

6. Informace Kontrolní komise 

 

- Předseda KK př. Stanislav Ruta doplnil informace týkající se ČS ZO T1 Kosmonosy a ubezpečil přítomné, 

že rovněž celá KK poskytne maximální součinnost s touto ZO tak, aby nový výbor byl perfektně proškolen 

z činností, které musí vykonávat v rámci administrativní činnosti. Zdůraznil, že velký podíl o záchranu této 

organizace patří předsedovi PÚS, kterému se podařilo přímo na členské schůzi zvolit nový výbor poté co 

zbytky stávajícího výboru odstoupili a hrozilo ukončení ČS a nový termín svolání by znamenal velké 

komplikace. 

Poděkoval za ochotu př. Daně Chumlenové při pomoci tamnímu výboru a KK zvládnout administrativní 

oblast. 

Vyzvedl úsilí, které PPÚS Mladá Boleslav věnoval ČS T1-Kosmonosy a poděkoval za zdárný průběh ČS. 
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Termín příštího zasedání představenstva 11. 4. 2022 

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

 

 

Audio nebylo ze zasedání pořízeno z důvodu místa konání 

Zápis zpracoval PPÚS př. Radek Klíma 

Kontrola zápisu tajemník PÚS Jiří Doležal 

 

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

 

Schválil: PPÚS př. Šilinger Michael 


