
Zápis z členské schůze Pro Silva Bohemica, pobočného spolku České lesnické společnosti,
konané v Hradci Králové dne 7. 10. 2021

Členskou schůzi svolal předseda dne 6. 9. 2021 e-mailem zaslaným členům a zveřejněním na webu 
PSB.

Členské schůze se zúčastnilo 51 členů, kteří celkem disponovali 171 hlasy včetně delegovaných 
hlasů dle listiny přítomných, která je součástí tohoto zápisu. Členská schůze byla usnášeníschopná 
dle stanov.
Zapisovatelem byl určen tajemník Milan Košulič.

Členskou schůzi zahájil a řídil předseda.
Program:

1. 9:30 Zahájení, případné doplnění a schválení programu (předseda)  5 min.
2. 9:35 Volba mandátové/volební komise a návrhové komise (tajemník)  5 min.
3. 9:40 Zpráva o činnosti pobočky ČLS Pro Silva Bohemica (PSB) v roce 2020 

(předseda)  15 min.
4. 9:55 Zpráva o hospodaření PSB v roce 2020 (pokladník)  5 min.
5. 10:00 Zpráva revizní komise PSB o kontrole hospodaření pobočky v roce 2020 (RK) 

5 min.
6. 10:05 Zpráva o členské základně PSB (tajemník)  5 min.
7. 10:10 Návrh rozpočtu PSB na rok 2021 a výhled do roku 2022 (pokladník+předseda) 

5 min.
8. 10:15 Hlasování o bodech 2-7 (tajemník)  10 min.
9. 10:25 Informace o dění v ČLS, info o VH ČLS (předseda)  15 min.
10. 10:40 Informace o následujících akcích a záměrech (předseda)  20 min.
11. 11:00 Zpráva o lesopolitice a působení PSB v oblasti chovu zvěře (J. Duda, M. 

Hron)  20 min.
12. 11:20 Návrhy dalších aktivit PSB a jejich projednání –  (předseda)  20 min.
13. 11:40 Diskuze a různé  20 min. (do oběda)
14. 12:00 Ukončení, přesun na oběd

Změny programu, návrh výboru:
Za bod 11 vložit tyto nové body:
12. Přejmenování pobočného spolku na Lesnický spolek Brno, pobočný spolek České lesnické 
společnosti a zrušení pobočného spolku a záměr založení samostatného zapsaného spolku Pro Silva 
Bohemica, z.s.
13. Povolání likvidátora Milana Hrona.
14. Způsob naložení s likvidačním zůstatkem převodem na nový spolek Pro Silva Bohemica, z.s.
Následující body přečíslovat. Dále předseda navrhl schůzi přerušit po diskusi a pokračovat 
hlasováním o jednotlivých bodech usnesení až po obědě.

Hlasování o změnách v programu en bloc: 171 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. 

Volba mandátové komise: návrh Aleš Erber, Radek Kajfosz a Jaroslav Ponikelský, 171 pro, nikdo 
proti, nikdo se nezdržel.

Volba návrhové komise: návrh Milan Košulič, Tomáš Pospíšil a Petr Válek. 171 pro, nikdo proti, 
nikdo se nezdržel.

Dále pokračovala schůze dle schváleného programu. Ve 12:30 byla schůze přerušena a jednání 
opustili 2 členové, kteří disponovali celkem 4 hlasy. 



Usnesení
Hlasování o usnesení bylo přítomno 49 členům, kteří disponovali celkem 167 hlasy, tj. o 11 více, 
než je dle stanov potřeba pro hlasování o zrušení pobočného spolku.
Členská schůze vzala na vědomí:

1. zprávu o činnosti pobočky ČLS Pro Silva Bohemica (PSB) v roce 2020,
2. zprávu o hospodaření PSB v roce 2020,
3. zprávu revizní komise PSB o kontrole hospodaření pobočky v roce 2020,
4. zprávu o členské základně PSB.

Členská schůze schválila:
1. návrh rozpočtu na r. 2021, 167 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel,
2. přejmenování pobočného spolku na Lesnický spolek Brno, pobočný spolek České 

lesnické společnosti a zrušení pobočného spolku a záměr založení samostatného zapsaného 
spolku Pro Silva Bohemica, z.s., 164 pro, 2 proti, 1 se zdržel,

3. povolání likvidátora Milana Hrona, pro 167, nikdo proti, nikdo se nezdržel,
4. způsob naložení s likvidačním zůstatkem převodem na nový spolek Pro Silva Bohemica, z.s. 

166 pro, nikdo proti, 1 se zdržel.
Členská schůze pověřila výbor k založení spolku Pro Silva Bohemica, 166 pro, 1 se zdržel, proti 0.

zapsal: Milan Košulič






