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

Zpráva tajemníka územního sdružení ČZS, z.s., Mladá Boleslav
pro územní radu ČZS, z.s., Mladá Boleslav za
rok 2021
Vážená územní rado,
 Informace k registračním listům základních organizací Českého zahrádkářského svazu v působnosti
Územního sdružení Mladá Boleslav.
V roce 2021 spadalo pod územní sdružení Mladá Boleslav 32 základních organizací. Během tohoto
roku jsem na žádost tří základních organizací, zasílal podklady na ústředí ČZS o výmaz na
rejstříkovém soudě.
Nyní pod územní sdružení ČZS Mladá Boleslav spadá celkem 29 základních organizací ČZS.
Polovina těchto organizací neměla v pořádku registrační list anebo neměli aktualizované informace
na justici. Tento problém jsem za pomoci ústředí ČZS začal řešit.
Většinu základních organizací ČZS jsem oslovil s prosbou, o aktualizaci registračního listu a další
podklady s tím spojené. Velmi mě překvapila ochota a vstřícnost některých předsedů nebo zástupců
ZO a těm děkuji za jejich práci tento problém vyřešit co nejrychleji.
Aktuálně máme 89,7 % aktualizováno a to považuji za úspěšné. Stále tedy probíhají snahy o
kontaktování a dořešení zbylých základních organizací ČZS.
 Od počátku roku kdy jsem začal s funkcí tajemníka územního sdružení ČZS Mladá Boleslav a začal
se zabývat problémy jak ze základních organizací, tak z ústředí ČZS které se v minulosti neřešily
anebo řešit nechtěly. Dáváme postupně dohromady plno nedořešených věcí jako například
aktualizaci kontaktních údajů a registrační listy jednotlivých základních organizací ČZS. Postupně
pracujeme na webových stránkách, přidané sekce ,,Informační sdělení,, a ,,Mapa našich ZO ÚS,,
Zpracováváme každoroční hlášení jednotlivých základních organizací ČZS a vypracujeme sumář
přehledu. Upozorňujeme na důležité úkony které nařizuje zákon, například každoroční zaslání
formuláře ,, Přehled o majetku a závazcích,, za daný rok. Tento problém v minulosti nikdo neřešil
a nyní se potýkám s dotazy co si za administrativu vymýšlíme. Není to pro nás.
Proto zdůrazňuji je to povinnost ze zákona a každá základní organizace ČZS má povinnost
tuto skutečnost respektovat.
My to vše připravujeme a děláme pro vás. Vy, to děláte pro sebe a vaší základní organizaci ČZS.
Děkuji za pozornost,

Tajemník ÚS ČZS, z.s., Mladá Boleslav
Jiří Doležal

Dne 22. 11. 2021
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