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      ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, z.s., 
          ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ MLADÁ BOLESLAV, č. org. 107 000 

          Obruby 82, 294 03 Obruby 

 
ČZS ÚS Mladá Boleslav, zapsán ve spolkovém rejstříku, oddíl L 43689, vedený u Městského soudu v Praze 

        

Usnesení 

územní rady ČZS, z.s.,  Mladá Boleslav ze dne 17. prosince 2021 

konané formou „per rollam“ v termínu 29. 11 – 12. 12. 2021 

 

Z důvodu přijatých mimořádných opatření státu při epidemii a s ohledem na zdraví členů územní 

rady ČZS, z.s., Mladá Boleslav (dále jen ÚR) se podzimní zasedání územní rady konalo distanční 

formou s využitím hlasování „per rollam“, tj. mimo zasedání územní rady, v souladu s ustanovením § 

19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS 

CoV-2. 

Z celkového počtu 29 členů (zástupců) ÚR hlasovalo 20 členů. (69%) 

Pro usnesení hlasovalo 19 členů a 1 člen se zdržel hlasování. 

Usnesení z územní rady ČZS, z.s., Mladá Boleslav bylo schváleno v tomto znění: 

Usnesení územní rady ČZS, z.s., Mladá Boleslav, konaného distanční formou „per rollam“ 

v terminu od 29. 11. – 12. 12. 2021 bere na vědomí: 

- Bere na vědomí odstoupení z funkce ekonomky př. Hozákové Hany (na vlastní žádost) na 

základě písemného předání funkce a veškerých náležitostí spojených s výkonem funkce 

ekonomky Představenstva územního sdružení ČZS, z.s., Mladá Boleslav a převzetím funkce 

nově zvoleným členem Představenstva územního sdružení ČZS, z.s., Mladá Boleslav. 
 

- Bere na vědomí odstoupení př. NOVÁKOVÉ Marty z funkce 1. místopředsedkyně PÚS ČZS 

Mladá Boleslav, č.org.: 107 000. 
 

- Bere na vědomí zprávu předsedy PÚS ČZS Mladá Boleslav za období od posledního 

zasedání územní rady ČZS Mladá Boleslav (dne 19. 6. 2021)“. 
Na následujícím zasedání lze k této zprávě vznést dotazy a připomínky. 

- Bere na vědomí zprávu tajemníka PÚS ČZS Mladá Boleslav a zprávu o hospodaření za 

uplynulé období roku 2021 (ke dni 20. 11. 2021). 

Zprávu o hospodaření PÚS ČZS Mladá Boleslav vypracoval na základě požadavku PÚS ČZS 

Mladá Boleslav v zastoupení ekonomky př. HOZÁKOVÉ Hany, tajemník PÚS ČZS Mladá 

Boleslav př. DOLEŽAL Jiří. 

Na následujícím zasedání lze k této zprávě – o hospodaření PÚS vznést dotazy a připomínky. 

- Bere na vědomí zprávu předsedy kontrolní komise PÚS ČZS Mladá Boleslav za uplynulé 

období roku 2021 (ke dni 20. 11. 2021)., vypracovanou předsedou kontrolní komise PÚS 
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ČZS Mladá Boleslav př. RUTOU Stanislavem od posledního zasedání územní rady ČZS 

Mladá Boleslav (dne 19. 6. 2021)“. 

Na následujícím zasedání lze k této zprávě – hospodaření vznést dotazy a připomínky. 

 

Dále schvaluje: 

- Schvaluje kooptaci př. KLAINOVÉ Moniky za členku Představenstva ÚS ČZS Mladá 

Boleslav, č.org.: 107 000. 

Jmenovaná bude organizována pod ÚS ČZS 107 000 Mladá Boleslav a převezme statutární 

funkci ekonomky PÚS na základě písemného předávacího protokolu od dosavadní odstupující 

ekonomky PÚS ČZS Mladá Boleslav př. HOZÁKOVÉ Hany. 

- Schvaluje kooptaci př. KLÍMY Radka za člena Představenstva ÚS Mladá Boleslav, č.org.: 

107 000“. 

Jmenovaný bude organizován pod ÚS ČZS 107 000 Mladá Boleslav a převezme statutární 

funkci 1. místopředsedy PÚS ČZS Mladá Boleslav. Bude se podílet na zpracování účetních 

závěrek ve spolupráci s ekonomkou PÚS a dále plnit povinnosti spojené s funkcí 1. 

místopředsedy. 

 

ÚR ČZS, z.s., Mladá Boleslav ukládá PÚS ČZS, z.s., Mladá Boleslav: 

- Stabilizovat personální obsazení funkcí PÚS ČZS, z.s., Mladá Boleslav ekonoma a 

místopředsedy a dále se zaměřit na posílení referátu pro práci s mládeží.  

- Spolupracovat a být nápomocni při dokončení registrací ZO/SZO po volbách v r. 2019. 

- Dokončit a odeslat účetní závěrky za PÚS ČZS, z.s., Mladá Boleslav v co nejkratší době a na 

jarním zasedání informovat členy ÚR ČZS, z.s., Mladá Boleslav. 

- Spolupracovat a být nápomocni při zpracování a zasílání účetních uzávěrek ZO/SZO na ústředí, 

které vychází z Usnesení RR ČZS, z.s. ze dne 15. 3. – 29. 3. 2021, bod 3., písmeno d). 

- V roce 2022 vyvinout maximální úsilí opět zahájit práci s mládeží, pokud to epidemiologická 

situace dovolí. 

- Více oceňovat snahu jednotlivých ZO v působnosti PÚS Mladá Boleslav ohledně práce 

s mládeží a propagaci ČZS na mladoboleslavsku a okolí. 

- Ve spolupráci s PÚS ČZS Mladá Boleslav u ZO v působnosti PÚS ČZS Mladá Boleslav 

postupně přecházet na digitalizaci běžné agendy, jako jsou RL, různá hlášení, účetní závěrky 

apod. V rámci elektronické komunikace (e-mailu) využívat k zasílání výše uvedené agendy. 

 

Zapsal Jiří Doležal – Tajemník PÚS Mladá Boleslav 

Kontrolovala Miluše Špačková – Předsedkyně dohledové komise 

V Mladé Boleslavi dne 17. prosince 2021 

          

               Michael Šilinger 

Předseda představenstva ÚS ČZS, z.s.,  

             Mladá Boleslav 

          


