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Zápis ze zasedání předsednictva ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek 

 

Datum:  20.12.2021, 17.00 hod. 

Místo:  Pržno 283, 739 01 Frýdlant nad Ostravicí 

Přítomni: Ing. arch. Aleš Jílek, Jaroslav Kopeček, Ing. Tomáš Turoň, Monika 

Navrátilová (80% )  

Usnášení:  Předsednictvo je usnášeníschopné. 

Omluveni: Aleš Pink  

Hosté:  - 

Program:  1) úvod, program  

2) odsouhlasení zápisu ze zasedání POV ze dne 26.10.2021 a 9.11.2021 

3) informace o předání a stavu kanceláře ČSV, z.s. OO F-M 

4) ekonomičnost, funkčnost, účelnost a udržitelnost stávající kanceláře  

  5) diskuse nad návrhem rozpočtu 2022  

  6) inventarizace majetku 

  7) diskuze a závěr 

   

1)  Předseda přivítal všechny přítomné a přednesl program, který byl jednomyslně 

schválen. 

2) Předsednictvo jednohlasně odsouhlasilo a schválilo zápisy z jeho předešlých zasedání, 

které se konaly 26.10.2021 a 09.11.2021. 

3) Předseda informoval členy o průběhu předání agendy a kanceláře, které proběhlo dne 

05.12.2021, a kterého se zúčastnili přátelé Jílek, Navrátilová, Turoň, Doležel, Poništ st., 

Cholavová. Dále bylo konstatováno, že předaná agenda je neúplná a chybí  
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 zde základní věci, které jsou dle platné legislativy ČR nutné a právnická osoba je 

povinna tyto dokumenty vést a archivovat. Předsednictvo jednohlasně schválilo další 

kroky, které povedou k narovnání tohoto stavu. 

4)  Předsednictvo se po krátké diskuzi jednohlasně shodlo na neúčelnosti a 

neekonomičnosti provozu kanceláře okresní organizace na adrese Sadová 606 a dále 

na nutné změně místa konání jeho budoucích zasedaní, které budou probíhat dle Plánu 

práce pro rok 2022.  Členové předsednictva si vyžádali čas k rozvaze nad tímto 

tématem s tím, že hlasování o těchto záležitostech proběhne na nejbližším zasedání 

předsednictva.    

5) př. Navrátilová informovala členy předsednictva o stavu příjmů a výdajů v roce 2021 

na základě předaných faktur. Po tematické diskuzi a připomínkách a návrzích 

jednotlivých členů předsednictva, byli předseda a pokladník pověřeni zpracováním 

návrhu rozpočtu pro rok 2022 a jeho předložení členům předsednictva na nejbližším 

zasedání. 

6) Př. Jílek informoval, že k datu 15.12.2021, byla provedena inventarizace a bude do 

23.12.2021 zaslána na centrálu ČSV, z.s. 

7) V rámci diskuze byla vedena debata o strategii a směřování organizace vč. jejích aktivit 

směrem k ZO, KKV a centrále ČSV, z.s. Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hodin 

 

 

 Zapsal: Ing. arch. Aleš Jílek, dne 20.12.2021 


