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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA 

ÚZEMNÍHO SDRUŽENÍ ČZS z. s., MLADÁ BOLESLAV 

 

konané dne 21. 6. 2022 

  

 

Zápis číslo  

6/2022 

místo jednání: Pozemek ZO 1. máj 

Mladá Boleslav 

 

 

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

 

- Omluveni: př. Špačková M., Kačírek F. Macháčková I., př. Sedláček 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). 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 5/2022 ze dne 17. 5. 2022 

(dále jen PÚS) 

2. Projednání a rozdělení korespondence 

3. Stav financí - doklad ekonomky (tajemník PÚS – hotovostní pokladna č. 2) 

4. Organizační záležitosti 

- Omezení provozu PÚS z důvodu čerpání dovolených v termínu od 1. 7. do 31. 8. 

2022. 

- Stanovení hlavních funkcionářů, kteří budou zabezpečovat chod PÚS 

v termínech 1. 7. až 31.8. 2022 – přítomnost na telefonech. 

- Žádost ZO 107 058 ohledně udělení ocenění od ÚR cestou PÚS ČZS končícímu 

předsedovi KK a předání v rámci ČS tamní organizace.  (Dodatečné projednání 

a schválení). 

 

5. Různé 

- Projednání zaslaných žádostí od ZO na ocenění od RR ČZS. 

- Vyhodnocení účasti na „Aktivu hospodářů ČZS v Praze“ 

- Informace předsedy PÚS ze 4. zasedání RR ČZS v Praze ve dnech 11 a 12. 6. 

2022. 

 Neuhrazené členské známky za rok 2022 – předání sestav ekonomce 

 Neodevzdané RZ za rok 2022 

 Doklad ohledně ČS ZO Mnichovo Hradiště. 
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 Informace o novém elektronickém centrálním registru evidence členské 

základny v ČZS. 

 Informace o možnosti se zapojit do přípravy pilotního programu v rámci 

našeho PÚS ČZS Mladá Boleslav - elektronického objednávání 

členských známek základními organizacemi. 

 Nástin jak bude vypadat elektronická známka  

- Stav zasílání RL a účetních závěrek od ZO. 

- Informace o stavu nákupu odborné zahrádkářské literatury, která bude předávána 

v rámci oceňování udělené ÚR ČZS Mladá Boleslav. 

- Projednání dalšího postupu neodevzdaných podkladů od bývalé ekonomky PÚS 

nové ekonomce př. Monice Klainové. 

6. Informace Kontrolní komise (KK) 

 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze 
 

- Účetní závěrky od ZO - Úkol v platnosti do 30. 6. 2022. 

- Schválení a vyhotovení ocenění pro ZO 107 002 ZO Benátky nad Jizerou – Úkol splněn. 

- Účetní závěrky PÚS za roky 2019, 2020 a předání funkce Odeslání dopisu s výzvou paní Haně 

Hozákové ohledně předání podkladů ke zpracování ÚZ a funkce ekonomky PÚS. -  Úkol v platnosti. 

- Odeslání žádosti pozůstalým po paní Koutské ohledně uveřejnění této smutné zprávy ve Zpravodaji 

ČZS - Úkol splněn. 

- Stav zasílání RL a hlášení od ZO, směrem na PÚS k termínu 13. 6. 2022 – Úkol v platnosti. 

- Informace ohledně zřízení datové schránky pro každou ZO ČZS v působnosti PÚS Mladá Boleslav na 

Webu PÚS a elektronické odeslání informace směrem k ZO cestou distribučního seznamu. – Úkol 

splněn. 

- Nákup odborné literatury v rámci oceňování ÚR – Úkol v platnosti. 

 

2. Projednání a rozdělení korespondence  
 

 Přijatá pošta:              

 13. 06. 2022 – SMS p. Bím z ČS, bere na vědomí nastavení slevy pro účet US MB. 

 18. 06. 2022 - od ústředí ČZS, vyúčtování podílu US z členského příspěvku, rok 2020 – 2021 a 

záloha podílu za rok 2022. 

 17. 06. 2022 – od ústředí, potvrzené RL ZO Kosmonosy střed a ZO 1- T Pod Oborou. 

 Odeslaná pošta:  

 03. 06. 2022 – na ústředí ČZS zaslán RL pro ZO Kosmonosy střed. 

 03. 06. 2022 – na ústředí ČZS zaslán RL pro ZO 1- T Pod Oborou. 

 13. 06. 2022 – od ZO 107 058, žádost o udělení ocenění RR ČZS. 

 Elektronická pošta – Odeslaná: 

 09. 06. 2022 – firmě SocioFactor (Hana Vývodová) – Poděkování za zaslání informací   

 20. 06. 2022 – přeposlání odpovědi od JUDr. Štroblové ohledně registrace ZO u finančního 

úřadu. 
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 Elektronická pošta – Přijatá: 

 01. 06. 2022 – od ZO Přepeře, návrh na ocenění rok 2023. 

 01. 06. 2022 - od p. Tučka, informace o vzniku nové ZO, registrována ve spolkovém rejstříku 

dne 18. 5. 2022.    

 03. 06. 2022 – od ústředí ČZS, pí. Korbová -Přehled ZO o zveřejněných ÚZ k 31. 5. 2022 

 05. 06. 2022 – od ústředí ČZS, pí. Adámková – podklady k jednání RR  

 05. 06. 2022 – od ekonomky PÚS formuláře ohledně hmotné odpovědnosti funkcionářů ZO a 

PÚS. 

 05. 06. 2022 - od ekonomky US MB př. Moniky Klainové, písemná dohoda o hmotné 

odpovědnosti. 

 06. 06. 2022 – od SocioFactor s.r.o., pí. Mgr. Hana Vývodová – zaslání informací o výzkumu 

 07. 06. 2022 – od ÚS ČZS Kroměříž, p. Jiří Pecháček – nabídka na nákup potištěných polokošil 

s logem ČZS a časopisu Zahrádkář. 

 11. 06. 2022 – odpověď pí. Brzobohaté, US MB nevede žádný seznam volných zahrádek, vše 

je v kompetenci samotných ZO. 

 14. 6. 2022 – od ZO U Vodojemu, informace o stavu odeslání účetní závěrky za rok 2021. 

 17. 6. 2022 – od ZO Klášter Cihelna, dotaz na registraci ZO na finančním úřadě. 

3. Doklad ekonoma – stav financí 

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

finančních prostředků spojených s provozem PÚS. 

- Informovala přítomné členy PÚS a KK, že dne 31. 5. 2022 ústředí ČZS zaslalo částku 26.640 Kč 

na náš účet za zálohu na podíl za známky 2022 ÚS 107. Dorovnání zálohy za známky roku 2022 

bude provedeno ke konci roku. 

- Ekonomka informovala přítomné o provedení výtisku výpisů z účtu PÚS za roky 2019 až 2021, 

které poslouží ke zpracování účetních závěrek.  

- Dále tajemníkem PÚS poskytli přehled o stavu finanční hotovosti pokladny číslo 2 a přehled 

finančních výdajů, které tvořilo zejména úhrada poštovného. 

- Ekonomka dále informovala o stavu vracení potvrzených výdejových dokladů od ZO, které přebrali 

ocenění. Informovala, že má veškeré pokladní doklady týkající se předání ocenění členům ZO řádně 

podepsané a vrácené. 

4. Organizační záležitosti 

- Představenstvo projednalo svou činnost od 1. 7. do 31. 8. 2022, kdy bude provoz PÚS omezený 

z důvodu dovolených. V těchto měsících PÚS nebude zasedat, pouze v nutných případech. Následné 

zasedání proběhne v měsíci září dle plánu. 

- Na základě omezení provozu PÚS a KK ÚS Mladá Boleslav byly určeni funkcionáři, kteří budou na 

telefonu k zastižení a řešení neodkladných záležitostí: 

 Předseda PÚS př. Michael Šilinger   od 1. 7. do 24. 7 a od 8. 8. do 31. 8. 2022. 

 Místopředseda PÚS př. Radek Klíma  od 1. 7. do 31. 7 a od 8. 8. do 31. 8. 2022. 

 Tajemník PÚS př. Jiří Doležal   od 23. 7. do 12. 8. 2022. 

 Ekonomka PÚS př. Monika Klainová  od 1. 7. do 24. 7. a od 11. 8. do 31. 8. 2022. 

 Předseda KK př. Stanislav Ruta   od 1. 7. do 31. 8. 2022. 



4 

 

Bylo odsouhlaseno, že po tuto dobu lze provádět také distanční zasedání v nutných případech 

v rámci rozhodování. 

Kontakty na výše uvedené funkcionáře bude uveden na stránkách ÚS ČZS Mladá Boleslav 

- Tajemník poskytl přítomným aktualizovaný přehled o průběhu zaslaných ÚZ dle podkladů obdržených 

z ústředí ČZS - úkol je nadále v platnosti. 

- Byla zpětně projednána žádosti výboru ZO 107 058 1. máj, Mladá Boleslav ohledně udělení Čestného 

uznání územní radou ČZS Mladá Boleslav pro odstupujícího dlouholetého předsedy kontrolní komise 

př. Václava Pelinky v rámci konání ČS dne 11. 6. 2022. Přítomní členové návrh dodatečně schválili 

jednomyslně. 

5. Různé 

- Představenstvo projednalo obdržené žádosti od ZO, které doposud podali vyplněný formulář a řádné 

odůvodnění pro udělení ocenění. 

 ZO 107 023 Přepeře 1 x ocenění medaile za zásluhy (případně bronzová medaile dle 

podaného návrhu, pokud nikdo jiný ze ZO nezašle návrh) – viz níže.  

 ZO  107 058 1. máj 1 x ocenění bronzová medaile 

 

O zaslaných návrzích bylo rozhodnuto následovně:   

Z důvodu možnosti udělit omezeného počtu ocenění viz. „Metodické pokyny pro udělování svazových 

vyznamenání“ platných v roce 2022 bude mít ZO ČZS v působnosti PÚS Mladá Boleslav podat pouze 

jednu žádost cestou PÚS Republikové radě ČZS v daném roce. 

Přítomní členové se shodli na zaslání žádosti o udělení ocenění RR pouze jednoho člena ZO 107 021. 

Zástupce ZO 107 023 rozhodnutí PÚS akceptoval a doporučil pouze jednu žádost. 

- Předseda PÚS informoval přítomné ohledně uskutečněného „Aktivu hospodářů, který se uskutečnil dne 

26. 5. 2022. Aktivu se zúčastnil předseda PÚS, ekonomka PÚS př. Monika Klainová a členka KK PÚS 

př. Dana Chumlenová, kteří konstatovali, že zasedání, které proběhlo v Praze bylo přínosné. Na základě 

obdržených informací také dojde k upravení a zavedení některých formalit v rámci činnosti našeho ÚS 

a doporučení pro ZO v naší působnosti. Zejména je nutné prověřit, zda u ZO jsou aktuální hmotné 

odpovědnosti v rámci financí a svěřeného materiálu. 

V rámci školení také byla využita možnost zakoupení 10 ks propagační literatury na které se v rámci 

vydání podílelo také ústředí ČZS. Náklady na pořízení 1 ks knížky vyšli na 30,- Kč což činní celkem 

300 Kč. Literatura bude využita v rámci předávání ocenění od územní rady oceněným členům v roce 

2022 a dále. Bylo odsouhlaseno proplatit částku 300,- Kč z RP číslo501/6 – (Odborná literatura, knihy 

apod.) př. Michaelu Šilingerovi na základě předloženého dokladu o nákupu. 

- Předseda PÚS informoval přítomné ohledně 4. zasedání RR, které se uskutečnilo ve dnech 11 a 12. 6. 

2022 v Praze, hotel Pramen a seznámil přítomné s: 

 Předal ekonomce PÚS sestavu o vydaných členských známkách – Sestavu 005 ke dni 23. 5. 2022. 

 Přehled ZO, které dluží za členské známky v roce 2022. 

 Č.j.: 134/2022 ze dne 27. 5. 2022 - Ekonomické informace k 30. 4. 2022 a vyúčtování podílu na 

částku 26.640,- Kč. 

 Celkové počty objednaných členských známek v počtu 1203 ks. 

 Usnesením RR. 
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 Dále PÚS projednalo zevrubně body uvedené v programu bod 5 Různé, které budou podrobně 

řešeny na příštím zasedání a připravovány v měsících červenci a srpnu. 

- Byla projednána nabídka o možnost nákupu polokošil s označením ČZS v rámci propagace ČZS pro 

členy PÚS. Cenovou nabídku a vyobrazení obdrželo naše ÚS od pana J. Pecháčka, ÚS ČZS Kroměříž 

s termínem objednávky do 22. 6. 2022. Cena 200,- Kč s DPH. 

 

Za PÚS bylo navrženo PPÚS, pro každého člena PÚS objednat po 1 ks a uhradit z rozpočtových 

prostředků ÚS ČZS Mladá Boleslav na rok 2022, zápis číslo: 1/2022-ÚR ČZS MB. Vzhledem 

k nedostatečné výši finančních prostředků na RP 501-2, byl podán návrh PPÚS přesunout částku 1.500 

Kč z RP 513 Repre fond. Celková výše RP 501-2, bude činit 3 000 Kč ke dni 21. 6. 2022. Zástupci KK 

návrh vzali na vědomí a doporučili členům PÚS o přesunu finančních prostředků hlasovat. 

 

Po krátké diskusi členové PÚS přistoupili ke hlasování s výsledkem: 

Pro: 6; proti: 0; Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 

O změně bude informována ÚR ČZS Mladá Boleslav na svém následném zasedání. 

Úhrada bude provedena z RP číslo 501-2 (Propagační materiály) v celkové hodnotě 2000,- Kč + 

poštovné, které bude hrazeno z RP 518-2. 

Ekonomka př. Klainová zaeviduje výše uvedenou změnu rozpočtových položek a následně potvrdí 

alokované finanční prostředky na uhrazení objednávky. 

Realizací objednávky byl pověřen předseda PÚS. Ekonomka PÚS př. Monika Klainová potvrdila 

alokované finanční prostředky. 

- Tajemník PÚS př. Jiří Doležal informoval přítomné o podaných RL k potvrzení a zároveň informoval 

o stavu zaslaných ÚZ s termínem odeslání do 30. 6. 2022 od ZO v působnosti ÚS Mladá Boleslav. 

- Ekonomka PÚS upozornila na nutnost navýšení RP 501-6 z důvodu zamýšleného nákupu odborné 

literatury, které bylo předběžně již řešeno v zápise zasedání PÚS 4/2022 ze dne 11. 4. 2022 v částce 

3.500,- Kč. Byl vznesen návrh převést chybějící finanční prostředky z RP 513 (Repre fond) ve výši 

4.000,- Kč. Po krátké diskusi navrhl PPÚS hlasovat o převodu částky na RP 501-6. 

Pro: xx; proti: 6; Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 

- O změně bude informována ÚR ČZS Mladá Boleslav na svém následném zasedání. 

- Úhrada za odbornou literaturu bude provedena z RP číslo 501-6 (Odborná literatura, knihy apod.) a 

cena za nákup nesmí přesáhnout 3.700,- Kč s DPH bez poštovného (hrazeno ze samostatné RP). 

- Ekonomka př. Klainová zaeviduje výše uvedenou změnu rozpočtových položek a následně potvrdí 

alokované finanční prostředky na uhrazení objednávky. 

- Realizací objednávky byl pověřen předseda KK PÚS př. Stanislav Ruta. Ekonomka PÚS př. Monika 

Klainová potvrdila alokované finanční prostředky na daní RP. 

 

- Předseda PÚS informoval přítomné o telefonickém dohovoru dne 20. 6. 2022 s bývalou ekonomkou př. 

Hanou Hozákovou ohledně předání financí, písemností a zapůjčeného materiálu (tiskárny). Stanovila 

termín předání dne 26. 6. 2022 (neděle) v dopoledních hodinách. Zástupce PÚS př. Jiří Doležal společně 

s př. Monika Klainová zajedou do Mnichova Hradiště vše převzít. Předseda upozornil, na nutnost také 

získat elektronickou databázi účetnictví (peněžní deník) a vše co př. Hozáková vedla elektronicky. 

Následně bude sepsán přehled předaných náležitostí. 

 

7. Informace Kontrolní komise 
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- Kontrolní komise schválila dodatečně žádost o udělení Čestného uznání územní radou za dlouholetou 

činnost př. Pelinky ve funkci předsedy kontrolní komise ZO 107 058 

- KK souhlasí s proplacením propagační literatury vydané ústředím ČZS v celkové částce 300,- Kč pro 

potřebu PÚS pro účel oceňování územní radou ČZS Mladá Boleslav. 

- KK vzala návrh na objednávku triček (polokošil) na vědomí a s vynaloženými prostředky na tento účel 

propagace souhlasí. 

- KK bere na vědomí převody finančních prostředků v rámci RP a nemá zásadní námitky. Upozornila 

ovšem, že je nutné pro tvorbu rozpočtu na rok 2023 počítat s vyššími částkami u některých položek, 

aby v průběhu roku nedocházelo ke zbytečným převodům finančních prostředků.  

 

Termín příštího zasedání představenstva      12. 9. 2022 

od 16:00 hodin. – Pozemek ZO dle dohovoru.                            

 

 

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. 5. 2022 dluží za členské známky (pouze u originálu tohoto zápisu) 

Příloha č. 3.: Přehled uhrazených a neuhrazených členských známek (výpis D05) od ústředí ČZS 

 

Schválil: PPÚS př. Šilinger Michael 


