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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA 

ÚZEMNÍHO SDRUŽENÍ ČZS z. s., MLADÁ BOLESLAV 

 

konané dne 11. 4. 2022 

  

 

Zápis číslo  

4/2022 

místo jednání: Restaurace Start – Malý salónek 

Mladá Boleslav. 

 

 

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

 

- Omluveni: př. Špačková M., Sedláček P., 

 

Za KK přítomni: př. Ruta S. 

- Omluveni: př. Chumlenová D., Macháčková I., př. Šimůnek Z. 

 

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

PPÚS). Audiozáznam z jednání nebyl pořízen z důvodu místa konání zasedání. 

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

 

Program: 

1. Kontrola zápisu ze zasedání PÚS Mladá Boleslav číslo 3/2022 ze dne 14. 3. 2022 

(dále jen PÚS) 

2. Projednání a rozdělení korespondence 

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

4. Organizační záležitosti 

- Informace ohledně celkového zpracování hlášení o činnosti za ÚS, rok 2021 a 

odeslání na ústředí ČZS 

5. Různé 

- Vyhodnocení zasedání ÚR ČZS Mladá Boleslav dne 26. 3. 2022 

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

- Neuhrazené členské známky za rok 2022 viz příloha č. 2 

- Stav zasílání RL a hlášení od ZO, směrem na PÚS k termínu 10. 4. 2022 

6. Informace Kontrolní komise (KK) 

 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze 

 

- Účast členů PÚS na ČS ZO Sudovo Hlavno - Úkol splněn. 

- Předání ocenění ze stupně PÚS dle zápisu 3/2022 členům výboru ZO Sudovo Hlavno – Úkol splněn. 

- Uskutečnění zasedání ÚR ČZS, z.s., Mladá Boleslav dne 26. 3. 2022 - Úkol splněn. 

- Předání ocenění od RR ČZS v rámci zasedání ÚR ČZS dne 26. 3. 2022 pro členy ZO - Úkol splněn. 

- Organizace zpracování hlášení o činnosti od ZO za rok 2021 - Úkol splněn. 

- Doklad ohledně oslovení nekomunikujících ZO – úkol ke dni 14. 3. 2022 – Úkol splněn. 
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- Stav zasílání RL a hlášení od ZO, směrem na PÚS k termínu 10. 4. 2022 – Úkol v platnosti. 

- Zřízení datové schránky PÚS ČZS Mladá Boleslav – 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:    

• 14. 03. 2022 - od ústředí ČZS, potvrzený RL pro ZO 107 068 Dalešice. 

 

➢ Odeslaná pošta:  

• Žádná 

➢ Elektronická pošta – Odeslaná: 

• 22. 03. 2022 – Ústředí ČZS p. Kožešník – Žádost o centrální úpravu webu ohledně doplnění ID 

Datové schránky. 

• 02. 04. 2022 – Informace pí. Skůrové ohledně řešení dluhu za známky u ZO T-1 Pod Oborou. 

➢ Elektronická pošta – Přijatá: 

• 15. 03. 2022 – pozvánka na výstaviště Floria Jaro 2022. 

• 16. 03. 2022 – od pí. Hozákové – podepsání smluv s městem Mnichovo Hradiště. 

• 16. 03. 2022 – od ZO Tuřice – přehled o činnosti za rok 2021. 

• 16. 03. 2022 – od ZO Sudovo Hlavno – přehled o činnosti za rok 2021. 

• 17. 03. 2022 – od p. Šmorenc – poděkování p. Šilingerovi za prověření kontaktu na citrusáře. 

• 21. 03. 2022 – od ústředí ČZS – floristická soutěž. 

• 21. 03. 2022 – od ZO Pod Oborou 6T – účetní závěrka za rok 2021. 

• 23. 03. 2022 – Smuteční oznámení. 

• 28. 03. 2022 – Ústřední kontrolní a zkušební ústav – pozvánka na seminář. 

• 28. 03. 2022 – Ústředí ČZS – 65. let založení ČZS. 

• 29. 03. 2022 - od paní G. Havlíkové potvrzení koordinační porady v rámci zasedání výboru ZO. 

• 06. 04. 2022 – od ústředí ČZS pí. M. Skůrová – Přehled ZO k 31. 03. 2022, které dluží za členské 

známky pro rok 2022. 

3. Doklad ekonoma – stav financí 

- Ekonomka PÚS př. Monika Klainová informovala přítomné o stavu bankovního účtu a výdej 

finančních prostředků spojených s oceněním RR členům ZO dle seznamu.  

- Dále ekonomka společně s tajemníkem PÚS poskytli přehled o stavu finanční hotovosti pokladny 

číslo 2 a přehled finančních výdajů, které tvořilo zejména úhrada poštovného a platba za pronájem 

a občerstvení v rámci zasedání ÚR ČZS Mladá Boleslav, které se uskutečnilo dne 26. 3. 2022 v DK 

Mladá Boleslav. 

- Dále informovala o stavu vracení potvrzených výdejových dokladů od ZO, které přebrali ocenění. 
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4. Organizační záležitosti 

- Tajemník poskytl přítomným ucelený přehled o průběhu zaslaných přehledů o činnosti od ZO za rok 

2021 a konstatoval, že v termínu bylo odevzdáno od 29 ZO, čímž byl úkol splněn. 

- Dále informoval přítomné, že již bylo dne 02. 04. 2022 odesláno celkové hlášení o činnosti ÚS 107 000 

ČZS za rok 2021 na ústředí ČZS. 

K 31. 3. 2022 u ÚS ČZS Mladá Boleslav bylo registrováno 1223 členů ČZS, z toho 1046 ve 29 osadách. 

- Tajemník PÚS seznámil přítomné členy PÚS s přehledem akcí dle plánu PÚS na rok 2022, které nás 

čekají v nadcházejícím měsíci dubnu a květnu 2022. 

 

 

5. Různé 

- PPÚS př. Michael Šilinger vyhodnotil v krátkosti zasedání ÚR, které bylo ze strany PÚS kvalitně 

připraveno a zamyšlené návrhy a požadavky byly ÚR přijaty a zapracovány do usnesení ÚR ČZS Mladá 

Boleslav. 

- Byla projednána další spolupráce s firmou Chemicor Obrubce. Jednáním s firmou byl pověřen předseda 

KK př. Stanislav Ruta. 

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

nekomunikujících ZO, ke dni 10. 4. 2022. V současnosti probíhá potvrzování RL v důsledku přirozené 

obměně členů výboru na základě proběhlých ČS u ZO. 

- Tajemník PÚS př. Jiří Doležal seznámil přítomné ohledně zřízení datové schránky PÚS ČZS Mladá 

Boleslav. Uvedl, že k datové schránce má přístup předseda, 1. místopředseda, tajemník a ekonomka 

PÚS ČZS Mladá Boleslav. 

- Dále tajemník informoval přítomné o účasti na ČS u ZO ČZS 107 015 Sudovo Hlavno dne 20. 3. 2022 

a předání ocenění od PÚS viz zápis 3/2022.  

- PPÚS s tajemníkem podali informace přítomným členům o průběhu koordinační porady dne 29. 3. 

2020, které se účastnil předseda PÚS, tajemník PÚS a př. Dana Chumlenová za KK PÚS s novou 

předsedkyní ZO T1 Kosmonosy. 

- Dne 22. 3. 2022 byl zaslán požadavek p. Kožešníkovi na ústředí ČZS ohledně možnosti doplnění na 

webu kontakt v rámci ID Datové schránky.  

- Byl projednán přehled ZO, které dluží ke dni 31. 03. 2022 za členské známky – viz příloha zápisu č. 2. 

Tajemník k tomu uvedl, že dne 6. 4. 2022 rozeslal informaci dotčeným ZO s žádostí o neprodlené 

zaslání dlužné částky.  

Předseda PÚS, který je zároveň předsedou ZO 107 058 k tomu uvedl, že jejich pokladnice neobdržela 

doposud na svou uvedenou adresu žádné známky (4 ks) a tak úhradu ještě neprovedla. Šetřením bylo 

zjištěno, že známky se vrátili zpět na ústředí jako nedoručené z důvodu neoznačené poštovní schránky, 

což se nezakládá na pravdě. 

ZO 107 081 je v současnosti v řešení ze stupně PÚS a na ústředí ČZS byl zaslán email ohledně žádosti 

o posečkání, z důvodu špatné finanční situace tamní ZO. 

PPÚS k tomu uvedl, že dle termínového kalendáře je stanoven termín do kdy se mají členské známky 

hradit (do konce měsíce března následujícího kalendářního roku) a naše ÚS, bude přijato opatření, které 

do budoucna minimalizuje a bude předcházet těmto situacím. Do následného podzimního zasedání ÚR 

ČZS Mladá Boleslav připraví PÚS návrh ve spolupráci s ústředím ČZS, které povede ke zlepšení. 
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- Tajemník př. Jiří Doležal informoval přítomné, že ZO 107 081 Kosmonosy dodalo dne 11. 4. 2022 

vyplněný RL k potvrzení PÚS a následně byl RL odeslán na ústředí. U této ZO je naplánována 

mimořádná členská schůze dne 30. 4. 2022. O výsledku jednání bude předsedkyně ZO informovat 

zástupce PÚS. 

7. Informace Kontrolní komise 

- Př. Stanislav Ruta navrhl zakoupit v knihkupectví odbornou různou literaturu, která bude určena 

k předání jednotlivým členům v rámci odměňování ze stupně ÚR ČZS Mladá Boleslav současně 

s Čestným uznáním. Návrh byl přijat a př. Stanislav Ruta byl pověřen předložením seznamu titulů 

k posouzení. Návrh vyčleněné částky na pořízení byl schválen v částce do 2000,- Kč. Seznam bude 

předložen k projednání na příštím zasedání. 

- Dále př. Stanislav Ruta navrhl oslovit zahradnictví v Pískové Lhotě, zda bude mít zájem o spolupráci 

s našim ÚS. Př. Stanislav Ruta navrhl, že může zjistit případný zájem ze strany majitele. Po krátké 

diskusi byl př. Stanislav Ruta pověřen jednáním za PÚS. O výsledku jednání bude informovat členy 

PÚS na příštím zasedání.  

 

 

Termín příštího zasedání představenstva 16. 5. 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) 

Příloha č. 2.: Seznam ZO, které k 31. 3. 2022 dluží za členské známky (pouze u originálu tohoto zápisu) 

 

Schválil: PPÚS př. Šilinger Michael 


