PRO SILVA BOHEMICA
pobočný spolek České lesnické společnosti
Subsidiary Company of the Czech Forest Society

V Brně dne 8. 9. 2020

Souhrnná výroční zpráva za rok 2019
Vážené členky a členové,
tímto předkládám souhrnnou výroční zprávu o činnosti spolku v minulém roce k diskuzi a schválení.
Obsahuje zprávu předsedy o činnosti, zprávu tajemníka o členské základně a webu, zprávu hospodáře o stavu
našich financí a zprávu kontrolní komise.
Zpráva o činnosti
V roce 2019 jsme jako spolek uskutečnili řadu aktivit směřujících jak dovnitř, tak zejména k lesnické
veřejnosti, chronologicky takto:
1. 2. programové jednání rozšířeného výboru v Otíně (podrobný plán akcí a jejich příprava, postoj
k některým lesopolitickým otázkám, PR strategie)
16. - 17. 5. výroční členská schůze (Vlárský průsmyk – pěstění buku, cenné listnáče, přenos zkušeností ze
Slovenska, pohled ze strany zpracovatele)
23. 8. seminář o využití přípravných dřevin v podmínkách Vysočiny (pro technologickou platformu –
lesnickou veřejnost, Velká Bíteš)
27. - 31. 8. velká studijní cesta za výběrnými lesy Švýcarska
11. 10. opakování semináře o přípravných dřevinách
 V průběhu roku jsme se (zastoupeni členy výboru) účastnili projednávání Koncepce státní lesnické
politiky do roku 2035, byli jsme velmi zapojeni do procesu projednávání novely zákona o myslivosti a
pracovali na další lesnické legislativě.
 Připravili jsme dalších 5 demonstračních objektů nepasečného hospodaření.
 Vydali jsme knížku (Cesty k přirozenému lesu).
 Navázali užší spolupráci s ASZ a některými dalšími spolky (ČSOP, ČSO, SVHP, SVP, HD, Sdružení MS
v LČR …)
 Připojili jsme se k Lesnické výzvě s podmínkou, že bude obsahově doplněna (což se stalo).
 Zapojili jsme se do projektu TAČR, TL02000431, zaměřeného na propagaci správné odezvy lesníků na
klimatickou změnu zejména v oblasti obnovy velkých kalamitních holin a managementu spárkaté zvěře.
Milan Hron, předseda PSB
Zpráva o členské základně a webu spolku







Aktuálně v evidenci 201 člen (k 6. 9. 2020)
Z toho 173 členové má zaplacené čl. příspěvky do roku 2019 nebo jsou noví
Noví členové za rok 2019 – 33,
Noví členové za rok 2020 – 18
Vyřazeno v r. 2020 pro neplacení příspěvků: 2
Při roční závěrce vyřazuji z evidence, pokud nemají zaplacené poslední dva ukončené roky
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Evidence členů a příspěvků dostupná na webu pro členy
Vyřazení nebo odhlášení členové v seznamu zůstávají (počet=0)
Vyřazení členové dále dostávají některé informace e-mailem jako „příznivci“
Mapa – značka bydliště v mapě jen v případě souhlasu ke zveřejnění adresy,

Web prosilvabohemica.cz – novinky:
• V hlavním menu je nově položka „Podpořili nás“ se seznamem dárců a informacemi pro případné nové
dárce.
 V sekci pro členy jsou nově samostatně evidence plateb odděleně od seznamu členů
 V seznamu členů jsou zveřejněny jen informace, k jejichž zveřejnění poskytl člen souhlas
• V sekci pro členy je nově odkaz na formulář pro aktualizaci osobních údajů, kde je možné opravit
kontaktní údaje, případně změnit nastavení souhlasu se zveřejněním určitých osobních údajů.
• Kompletní databáze informací o členech tak, jak jsou v přihláškách do PSB, jsou v samostatném skrytém
souboru, ke kterému má přístup pouze tajemník.
Milan Košulič, tajemník

Zpráva hospodáře
Je připojena ve dvou souborech na konci. Finanční plánování do budoucna je obtížné (neustále se měnící
vnější podmínky – neuskutečněná zahraniční cesta, změna formátu výroční schůze, náhradní akce atd),
nicméně pro rok 2020 je plánována mírná ztráta (zejména kvůli vydávání publikací – 3x).
Antonín Martiník, hospodář

Zpráva kontrolní komise PRO SILVA BOHEMICA, pobočného spolku České lesnické společnosti,
pro členskou schůzi konanou dne 11. září 2020
Kontrolní komise provedla kontrolu účetnictví a hospodaření se svěřenými finančními prostředky za rok
2019. Byla provedena kontrola příjmových a výdajových pokladních dokladů, přijatých faktur, bankovního
účtu, přijatých a provedených plateb. Veškeré doklady v kontrolovaném období byly vedeny řádně dle
zákonných předpisů.
Kontrolní komise konstatuje, že účetnictví je vedeno řádně a se svěřenými finančními prostředky je
nakládáno hospodárně a účelně v souladu se stanovami.
V Brně dne 25. 8. 2020
Zpracoval: Jaroslav Ponikelský

Za kontrolní komisi: Jaroslav Ponikelský
Libor Hort
Aleš Erber
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