Zápis
z výroční členské schůze Pro Silva Bohemica, z.s.
konané dne 28.4.2022 ve Křtinách
Výroční členskou schůzi (dále jen VČS) svolal předseda Milan Hron pozvánkou zaslanou všem
členům e-mailem dne 15.3.2022.
VČS zahájil a vedl předseda Milan Hron.
VČS se osobně zúčastnilo 76 členů. Celkový počet členů ke dni konání VČS byl 225. Přítomných
členů bylo 33,8 %, minimálně pro usnášeníschopnost je 33,3 %. VČS byla usnášeníschopná.
Program VČS dle pozvánky:
1.

14:00

2.

14:10

3.

14:15

4.
5.

14:30
14:35

6.
7.
8.
9.

14:40
14:45
14:50
14:55

10.
11.

15:05
15:20

12.
13.

15:35
16:00

Zahájení, případné doplnění a schválení programu (předseda) 10
min.
Volba mandátové/volební komise a návrhové komise (tajemník) 5
min.
Zpráva o činnosti pobočky ČLS Pro Silva Bohemica (PSB) v roce
2021 (předseda) 15 min.
Zpráva o hospodaření PSB v roce 2021 (pokladník) 5 min.
Zpráva kontrolní komise PSB o kontrole hospodaření pobočky v roce
2021 (RK) 5 min.
Zpráva o členské základně PSB (tajemník) 5 min.
Návrh rozpočtu PSB na rok 2022 (pokladník+předseda) 5 min.
Hlasování o bodech 2-7 (tajemník) 5 min.
Projednání a případně schválení návrhů na změny stanov (členům
bude návrh zaslán předem) 10 min
Informace o následujících akcích a záměrech (předseda) 15 min.
Zpráva o lesopolitice a působení PSB v oblasti myslivosti (J. Duda,
M. Hron) 15 min.
Diskuze a různé 25 min.
Ukončení, přestávka na kávu a občerstvení

Průběh schůze:
Zahájení, případné doplnění a schválení programu (předseda) 5 min.
Volba mandátové/volební komise a návrhové komise (tajemník) 5 min.
Do mandátové komise byli zvoleni: Milan Košulič, Jaroslav Ponikelský, Miroslav Červený.
Do návrhové komise byli zvoleni: Tomáš Pospíšil, Pavel Starý, Jiří Bína.
Zpráva o činnosti pobočky ČLS Pro Silva Bohemica (PSB) a následujících spolků v roce 2021 a
2022 (předseda) 15 min.
Návrh na úpravu stanov v čl. 20 (zdůvodnil předseda – jde o technickou novelu za účelem
zabránění situace, kdy by byly v průběhu roku zvoleny nové orgány, ale funkční období
dosavadních orgánů by končilo až na konci kalendářního roku) 5 min.
Návrh Tomáše Vršky na zvýšení členských příspěvků, diskuse, návrh bude zařazen na
program příští členské schůze.
Zpráva o členské základně PSB (tajemník) 5 min.
Zpráva o hospodaření v roce 2021 (hospodář) 5 min.
Dosavadní hospodář Antonín Martiník oznámil odstoupení z funkce (členem výboru zůstává) a
shrnul své důvody. Současně vyslovil názor, že funkci hospodáře by měl vykonávat profesionál s
účetnickou kvalifikací a tento názor podpořil také předseda kontrolní komise.

Předseda Milan Hron poděkoval A. Martiníkovi za dosavadní pečlivý a bezchybný výkon funkce a
oznámil, že výbor spolku zvolil hospodářem člena výboru Milana Košuliče, dojde tak k dočasné
kumulaci funkce tajemníka a hospodáře.
Zpráva kontrolní komise PSB o kontrole hospodaření pobočky v roce 2021 (předseda KK) 5 min.
Návrh rozpočtu PSB na rok 2022 (předseda) 10 min.
Hlasování o bodech 2-7 (tajemník) 5 min.
Informace o následujících akcích (Milan Hron, Tomáš Vrška) 10 min.
Ediční činnost PSB (Lesníkův průvodce neklidnými časy – Pavel Rotter) + avízo autogramiády 10
min.
Představení Home for Trees (Michaela Weissová, propojuje jednotlivce a spolky ochotné zdarma
pomáhat při obnově lesů s vlastníky lesů) 10 min.
Zpráva o působení PSB v oblasti novely ZoM, avízo večerního salónku (Jan Duda) 10 min.
Představení nové pracovní skupiny pro spolupráci se středními školami (Richard Štengl) 5 min.
Nepasečná akademie (Karel Svoboda) 10 min.
Usnesení (návrhová komise – Tomáš Pospíšil, hlasování – tajemník) 5 min.
Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných členů.
Ukončení VČS a čas na chlebíček jak Brno.
Usnesení VČS:
1. VČS bere na vědomí:
Zprávu o činnosti Pro Silva Bohemica (PSB) v roce 2021
Zprávu o hospodaření PSB v roce 2021
Zprávu kontrolní komise PSB o kontrole hospodaření pobočky v roce 2021
Zprávu o členské základně PSB
2. VČS schvaluje:
Rozpočet PSB na rok 2022
Změnu stanov v čl. 20
3. VČS bere na vědomí odstoupení Antonína Martiníka z funkce pokladníka a zvolení člena výboru
Milana Košuliče pokladníkem PSB. Antonín Martiník zůstává nadále členem výboru.

Ve Křtinách, 28.4.2022
Zapsal:
Milan Košulič
Schválil:
Milan Hron

Přílohy:
Prezenční listina
Nové znění stanov (změna v čl. 20)

