ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, z.s.,
ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ MLADÁ BOLESLAV
Čsl. armády 1247, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČO: 00433241

Tel.: 733 216 942

Usnesení
konference územního sdružení ČZS Mladá Boleslav
ze dne 21. 9. 2019
Územní konference se zúčastnilo 20 delegátů ZO, tj. 61 % (13 ZO a delegátů se omluvilo), a 4 hosté.
Po diskuzi (7 diskusních příspěvků) územní konference:
1. Bere na vědomí:
- informaci o finančním stavu PÚS
- informaci o stavu registrace ZO
- informaci o změně výše členských příspěvků
- zprávu kontrolní komise
- zprávu o přípravě nových stanov ČZS
2. Schvaluje:
- závěrku hospodaření s výsledkem hospodaření za rok 2014 až 2018
- zachování ročního příspěvku 350,- Kč knihovně města Mladá Boleslav - dotace pro časopis Zahrádkář
- zlepšení úrovně práce s mládeží a odborného vzdělávání členů ČZS
- propagaci účasti na zimním cyklu odborného školení
3. Ukládá:
a) Představenstvu ÚS:
- včas odeslat hlášení z ÚK vč. volby delegáta pro sněm a RR
- včas zpracovat a odeslat aktualizovaný registrační list ÚS Mladá Boleslav (dále jen ÚS)
- zlepšit komunikaci se ZO (webové stránky ÚS; Informátor; osobní kontakt)
- provádět pravidelné informace a školení v rámci schůzí ÚR (aktivy)
- aktivně se zúčastňovat zasedání PÚS a ÚR
- podpořit projekt „Mladý zahrádkář“, tak jak jej prezentuje ČZS (prosazovat zapojení do projektu
více ZO)
- prosadit nový projekt do života a povědomí ZO ÚS Mladá Boleslav
 „Poznávací dny“ pro mateřské školy a základní školy 1. stupně
(zpracovat metodiku pro ZO a pomáhat při jeho realizaci)
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b) Členům ÚS:
- aktivně získávat nové členy ČZS vč. mládeže formou prezentací
- ve spolupráci s PÚS pomáhat ZO při získávání a realizaci dotačních programů (jako např.
kompostéry, boj se suchem - nádrže na zachytávání dešťové vody, prostředky pro práci s mládeží)
- ve spolupráci s PÚS pomáhat aktivně realizovat stávající a nové projekty
c) Základním organizacím:
- zlepšit režim úhrad členských příspěvků
- průběžně a bez odkladů aktualizovat a předat RL ZO cestou ÚS Mladá Boleslav
- ve stanovených termínech odesílat hlášení o činnosti ZO a další dokumenty cestou ÚS
- aktivně získávat nové členy ČZS vč. mládeže formou prezentací (např.: navazovat spolupráci
v rámci mateřských a základních škol formou projektu „Poznávací dny“)
- věnovat maximální úsilí práci s mládeží (dětské kroužky – „Mladý zahrádkář“)
Usnesení bylo projednáno přítomnými delegáty s výsledkem:

pro:

20

proti:

0

zdrželi se:

0

Usnesení bylo schváleno 21. září 2019

Zapsal:
Štecha Libor v.r.

Podpisy členů návrhové komise:
…………………….
Špačková
v.r
předseda komise

………………………
Raisk
v.r.
člen komise
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……………………
Kreisinger
v.r.
člen komise

