Zápis
z výroční členské schůze Pro Silva Bohemica, pobočného spolku České lesnické společnosti,
konané dne 17.5.2018 v Srní



















Zahájení (10:15), schválení programu (předseda).
Volba mandátové/volební komise a zapisovatele (tajemník) – komise nebyly navrženy ani
voleny.
Tajemník informoval o počtu přítomných členů PSB: 36 členů, v průběhu schůze se
dostavili další 4 členové. Celkem tedy bylo přítomno 40 členů ze 149. Členská schůze
nebyla usnášeníschopná dle stanov ČLS.
Předseda: Zpráva o činnosti pobočky ČLS Pro Silva Bohemica. Představení roll-upu PSB
(umístěn u prezenčního stolku) a propagačního letáku ve formě skládačky, vytisknuté v
množství 500 ks.
Libor Hort v zastoupení pokladníka přečetl zprávu o hospodaření PSB v roce 2017.
Předseda revizní komise: Zpráva kontrolní komise PSB o kontrole hospodaření pobočky
v roce 2017.
Tajemník: Zpráva o členské základně PSB a zpráva o novinkách ve struktuře webu
www.prosilvabohemica.cz.
Libor Hort v zastoupení pokladníka přednesl návrh rozpočtu PSB na rok 2018 a výhled do
roku 2019. K rozpočtu nebyla vznesena žádná připomínka nebo návrh.
Předseda: Informace o aktivitách ČLS.
Předseda: Informace o plánovaných akcích, zejména:
◦ Podzimní exkurze Kryštofovo údolí
◦ VČS a seminář jaro 2019: Vlára (Bohdan Zvoníček)
◦ Volební VČS a seminář v r. 2020: dostupnější místo v ČR, nutno zabezpečit delegování
hlasu v případě omluvené neúčasti na VČS
◦ 2019: studijní cesta do Švýcarska, 2020 studijní cesta do Německa
Jiří Zahradníček: Informace o zřízených demonstračních objektech nepasečného
hospodaření.
Aleš Erber: informace o prezentaci PSB na Facebooku.
Diskuze
◦ Vrška: Doporučil přiměřeně ošetřit užívání dat získaných z DONH z hlediska autorského
zákona.
◦ Zahradníček: navrhl pro každý DONP zpracovat propagační leták (skládačku),
informační tabuli přímo v DO, pokusit se získávat sponzory.
◦ Erber: upozornil na možnost získání podpory krajů. Sponzory propagovat vhodným
způsobem, na webu apod.
◦ Schwarz: Navrhl pokusit se získat finanční příspěvek na podzimní akci v Kryštofově
údolí od Nadace Ivana Dejmala.
◦ Hron: Informoval o odborných skupinách PSB, jejichž přehled je na webu.
◦ Vrška: Informoval o postupu přípravy knihy k výročí PSB.
◦ Rotter: Informoval o výzkumu dvou přítomných studentek o sociálních aspektech
lesnictví.
◦ Hron: Upozornil na chystané zvýšení členských příspěvků spolku v souvislosti s vyšším
odvodem za člena do Pro Silva Europa. Byl přijat sponzorský dar 5 tis. Kč od Lesního
družstva Polná. V souvislosti s tím byla konsensem schválena kompetence výboru
spolku rozhodovat o přijetí či nepřijetí darů ad hoc.
Ukončení (12:45), přesun na oběd.

Srní, 17.5.2018
Zapsal: Milan Košulič, schválil: Milan Hron

