
USNESENÍ VČS SZO  BRNO LILIUM 

09.03.2019 

VČS  SCHVALUJE: 

- program VČS v předloženém znění 

- zprávu o činnosti za rok 2018 přednesenou předsedou  př. Bartošem 

- zprávu o hospodaření  za rok 2018 přednesenou pokladní př. Kafkovou 

- rozpočet na rok 2019 přednesený př. Kafkovou 

- zprávu kontrolní komise  přednesenou př: Škodou 

- plán práce na rok 2019 přednesený př. Klementem 

 

VČS VOLÍ: 

- ověřovatelé zápisu z dnešní VČS: př. Hemzovou a př. Kafkovou 

- mandátovou, návrhovou a volební komisi ve složení:     
                                                           př. Klimek, př: Škoda a př: Klement  

- předsedu SZO   BRNO LILIUM  př. M. Klimka 

- výbor SZO ZO  ve složení:  

 př. Klement Jan, př. Kafková, př. Hemzová, př. Bartoš,př.  Šibor  a  př. Tlach. 

- volí předsedkyni kontrolní komisi SZO   př. Janíčkovou a členy Kontrolní 
komise př. Uhlířovou a př. Škodu 

- volí redakční radu ve složení:předseda:  Kiedroň, př.Bartoš, př. Klement a př. 
Tlach 

-  volí delegáty na Územní konferenci Brno- město:  př.M. Klimka 

                               př: M. Hemzovou 

 

 



VČS UKLÁDÁ: 

- členům ZO aktivně se zapojovat do dění  v ZO, přispívat svými články do 
liliářských zpráv 

-  řádně vyplnit nové registrační karty a zaslat  spolu s usnesením na ÚZ - 
zodpovědný předseda ZO 

- výboru SZO  nadále pokračovat v přípravě výstavy Rajhrad 2019, a s 
vydáváním liliářských zpráv 

- členům ZO v rámci svých možností se zapojit  na přípravě a likvidaci výstavy 
Rajhrad 2019 

- členům  ZO  v rámci možností se zapojit  do přípravy výstavy ÚZ  v termínu  12. 
- 14. září 2019 

- výboru  zasílat  zápisy z členských schůzí na ÚZ 

- na českém zahrádkářském svazu  provést změnu webových stránek, kontaktů 
a všech potřebných náležitostí- zodpovědný předseda ZO 

VČS DOPORUČUJE: 

- delegátům Územní konference  dne 21.9.2019 podpořit dle možností 
navržené kandidáty dle tohoto usnesení 

- delegátů, celostátního sněmu podpořit na předsedu  Českého zahrádkářského 
svazu př.  S. Kozlíka 

VČS NAVRHUJE: 

- kandidáta na předsedu ÚZ  př:  M. Říhu 

-  kandidáta za SZO do ÚZ př. M. Klimka 

- kandidáta za ÚZ  do RR př. M. Dvořáka 

-  kandidáta  za ÚZ na delegáta na celostátní sněm  př.  M. Klimka 

-  kandidátku  za SZO na předsedkyni kontrolní komise ÚZ  př. M.Hemzovou 

- kandidáta za ÚZ  do Ústřední komise pro práci z mládeží př. M. Klimka 



 

V Brně dne 09.03.2019 

návrhová komise: Klimek M. Klement J.    Škoda L. 


