Hlasovací lístek
hlasování per rollam (korespondenčně, mimo zasedání členské schůze)
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ZbraslavKamínka,
IČ 65400721
Řádná členská schůze, která se uskutečnila 18.9.2021, nebyla usnášeníschopná. Výbor
ZO proto navrhuje v souladu s ustanovením § 1210 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, dále jen („NOZ“) a stanovami ČZS, které způsob per rollam neupravují, aby
členové rozhodli o níže uvedených návrzích na usnesení mimo zasedání shromáždění.
Podklady pro jednotlivé body programu jsou součástí příloh a jsou též k dispozici na
webu www.zahradkarizbraslav.cz a k nahlédnutí u předsedy výboru ZO. Rozhodnutí se
přijímá většinou hlasů všech členů.
Výbor předkládá tímto členům organizace k přijetí tato navrhovaná
usnesení:
1. Členská schůze schvaluje Zprávu o činnosti výboru a celé ZO ČZS od
minulé výroční členské schůze.
viz příloha č.1
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

(Zakroužkujte PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE.)
2. Členská schůze schvaluje Zprávu o hospodaření a čerpání rozpočtu
2020.
viz příloha č. 2
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

(Zakroužkujte PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE.)
3. Členská schůze schvaluje Plán činností podložený návrhem rozpočtu
organizace na rok 2021.
viz příloha č. 3
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

(Zakroužkujte PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE.)
4. Členská schůze bere na vědomí Zprávu kontrolní komise za rok 2020.
viz příloha č. 4 (o této zprávě se nehlasuje)
5. Členská schůze zvolila:
Jako členku výboru paní Martu Svobodovou, zahr. 190:
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE
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Jako členku výboru paní Miladu Pešákovou, zahr. 191:
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

Jako člena výboru pana Damjana Radeku, zahr. 87:
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

Jako člena kontrolní komise pana Karla Čmejlu ml., zahr. 408:
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

(Zakroužkujte PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE.)
6. Členská schůze schvaluje převod zisku z členských známek do fondu
oprav.
Každoročně ZO vytváří zisk prodejem členských známek. Z účetního hlediska by
však žádný zisk vytvářet neměla, proto výbor navrhuje, převést částku 12 600 Kč
vybranou v roce 2021 do fondu oprav.
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

(Zakroužkujte PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE.)
7. Členská schůze schvaluje doplnění následujících bodů do Osadního
řádu:
- zákazu průjezdu vozidel nad 3,5 t osadou (dochází k poškozování
elektrických kabelů)
- příspěvek při přijetí nového člena 5 000,- Kč (při převodu zahrádky v
rodině 500,-)
- možnost hlasovat mimo zasedání způsobem per rollam (týká se jak
hlasování výboru, tak ČS)
- zachovávat klid o nedělích a svátcích
celý text aktualizovaného osadního řádu viz příloha č. 5
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

(Zakroužkujte PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE.)

Zahrádka číslo:

Datum:
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Podpis:

Poučení:
Vyplněné strany 1-3 vhoďte prosím do schránky na kanceláři ZO (vpravo od
brány č.2 u zastávky busu) nebo zašlete poštou na adresu ZO ČZS Zbraslav-Kamínka,
P.O. BOX 8, 156 00, Praha-Zbraslav nebo doručte skrze člena výboru ZO.
Člen ZO vyjádří svůj souhlas tím, že vlastnoručně podepíše listinu obsahující
plné znění návrhu usnesení a opatří ji datem, kdy bylo jeho vyjádření učiněno (na
této straně).
Rozhodnutí mimo zasedání bude přijato za předpokladu, že souhlas vyjádří
většina všech členů. Přijetí usnesení (spolu s celým jeho obsahem) či nepřijetí
rozhodnutí je povinen v písemné formě oznámit členům statutární orgán ZO, a to bez
zbytečného odkladu.
Posledním dnem k možnosti vykonání hlasování je 31. 10. 2021. Lhůta je
zachována, je-li poslední den lhůty vyjádření adresované ZO podáno na poštu
k doručení, případně doručeno tento den zástupci Výboru osobně. V případě, bude-li
jako datum vyjádření se v listině uvedeno datum pozdější, ačkoliv bylo vyjádření
podáno na poštu (nebo doručeno osobně členovi výboru) nejpozději dne 31.10.2021,
lhůta je zachována. V případě, bude-li jako datum vyjádření se v listině uvedeno datum
dřívější, ačkoliv bylo vyjádření podáno na poštu (nebo doručeno osobně zástupci
Výboru) až po 31.10.2021, hlasování člena bude pokládáno za neplatné (neučiněné).
Předem moc děkujeme za Vaši spolupráci a čas!

V Praze dne 29. 9. 2021
Kamínka

Výbor ZO ČZS Zbraslav –
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