
Návrh usnesení 

hlasování mimo zasedání členské schůze („per rollam“) 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Zbraslav-Kamínka, 

IČ 65400721

1.  Členská schůze schvaluje Zprávu o činnosti výboru a celé ZO ČZS od minulé výroční 
členské schůze. 

Text zprávy viz příloha č.1.

Zakroužkujte PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE.

PRO PROTI ZDRŽEL SE

2.  Členská schůze schvaluje Zprávu o hospodaření a čerpání rozpočtu 2019.

Text zprávy viz příloha č. 2.

Zakroužkujte PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE.

PRO PROTI ZDRŽEL SE

     
3.  Členská schůze schvaluje Plán činností podložený návrhem rozpočtu organizace na rok 

2020. 

Viz příloha č. 3.

Zakroužkujte PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE.

PRO PROTI ZDRŽEL SE

4.  Členská schůze schvaluje Zprávu kontrolní komise za rok 2019. 

Text zprávy je zveřejněn na stránkách www.zahradkarizbraslav.cz v sekci Dokumenty (adresa 
https://www.zahradkarizbraslav.cz/public/upload/Doc/91/doc.zprava-kontrolni-komise-2019.doc)

Zakroužkujte PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE.
     

PRO PROTI ZDRŽEL SE

strana 1/3

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=842950&typ=PLATNY


5. Členská schůze schvaluje převod zisku z členských známek do fondu oprav.

Vzhledem k tomu, že ZO má zisk z členských známek, avšak z účetního hlediska by žádný zisk 
vytvářet neměla, výbor navrhuje, převést částku 9 640 Kč za rok 2018 a 13 600 Kč za rok 2019 
do fondu oprav.

Zakroužkujte PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE.

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6. Členská schůze schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy výboru a členy kontrolní 
komise s návrhem odměn v Kč hrubého: předseda výboru 1500 Kč měsíčně, z čehož 750 Kč
tvoří paušální výdaje, člen výboru 1000 Kč měsíčně, z čehož 500 Kč tvoří paušální výdaje, 
předseda kontrolní komise 1500 Kč čtvrtletně, z čehož 750 Kč tvoří paušální výdaje a člen 
kontrolní komise 1000 Kč čtvrtletně, z čehož 500 Kč tvoří paušální výdaje.

Návrh smlouvy, která je pro všechny členy stejná - liší se pouze v částkách odměn - je zveřejněn 
na stránkách www.zahradkarizbraslav.cz v sekci Dokumenty (https://www.zahradkarizbraslav.cz/
public/upload/Doc/73/doc.vzor-smlouva-o-vykonu-funkce.docx)

Zakroužkujte PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE.

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7. Členská schůze zmocňuje Výbor, aby s péčí řádného hospodáře provedl nezbytné kroky k 
vyřešení záležitosti s uživateli zahrádek 301-332.

Vzhledem k již dvěma soudním žalobám ve věci zahrádek "300", hodlá výbor nalézt takové 
řešení problematiky, které by bylo přijatelné pro obě strany sporu.

Zakroužkujte PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE.

PRO PROTI ZDRŽEL SE

8. Členská schůze schvaluje Provozní řád vodního hospodářství.

     Návrh řádu je zveřejněn na stránkách www.zahradkarizbraslav.cz v sekci Dokumenty 
(https://www.zahradkarizbraslav.cz/public/upload/Doc/92/doc.navrh-radu-vodniho-hospodarstvi-
2020.doc)

Zakroužkujte PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE.

PRO PROTI ZDRŽEL SE
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Poučení:

Vyjádření  (vyplněné  strany  1-3)  vhoďte  do  schránky  na  kanceláři  ZO
(buňka u brány č.2) nebo zašlete poštou na adresu ZO ČZS Zbraslav-Kamínka,
P.O. BOX 25, 156 00, Praha-Zbraslav nebo doručte skrze člena výboru ZO.

Člen ZO vyjádří svůj souhlas tím, že vlastnoručně podepíše listinu (na
této straně)  obsahující plné znění návrhu rozhodnutí a  opatří ji datem, kdy
bylo jeho vyjádření učiněno. 

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  26.7.2020.
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 26.7.2020, 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  26.7.2020,  hlasování
člena bude pokládáno za neplatné (neučiněné).

V Praze dne 27.5.2020                 Výbor ZO ČZS  Zbraslav – Kamínka

Zahrádka číslo:        Podpis:                                        Datum:
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