
 

 

Pozvánka na Shromáždění členů SZÚZ 

Dalešice, 5. – 6. února 2015 
Vážení členové Svazu zakládání a údržby zeleně,  

přijměte pozvání na již tradiční  zimní setkání členů Svazu zakládání a údržby zeleně. Shromáždění členů je nejvyš-

ším orgánem našeho profesního sdružení. Každý člen Svazu má  možnost svou účastí na Shromáždění členů  napl-

nit své hlavní právo, a to  přijímat rozhodnutí a stanoviska, která mají pro Svaz zásadní význam. Účastníci projedna-

jí obvyklé body programu, což je zpráva o činnosti a o hospodaření v roce 2014 a program a rozpočet pro rok 2015.  

Analýza potřeb členů Svazu zakládání a údržby zeleně  

Vedení SZÚZ zadalo na konci roku 2014 odborné zpracování průzkumu potřeb členů. Dozvíte se, jaké byly výsledky 

tohoto průzkumu a jaké závěry pro další činnost z analýzy vyplynuly.  

Volby do představenstva a revizní komise  SZÚZ - důležitý bod programu 

Shromáždění členů bude volit čtyři členy představenstva a dva členy revizní komise. Jedná se tedy o velmi důležité 

volby, které ovlivní směřování Svazu v dalším období.  

Etický řád, Disciplinární řád,  volby do Stavovského soudu  

Shromáždění členů rozhodne, jak postupovat, když SZÚZ obdrží podnět k  vyloučení člena z důvodu porušení vnitř-

ních předpisů. K projednání bude připravena změna Stanov, nový Disciplinární řád a navazující předpisy a uskuteční 

se volby členů Stavovského soudu. 



                                           

Návrh programu Shromáždění členů SZÚZ – 5. a 6. 2. 2015, Dalešice 

 
 

 

 

  Hodina Bod programu 

 

5.2. 
 

12.30 – 13.00 Prezence účastníků 

13.00 Zahájení 

13.30 – 14.15 Zpráva o činnosti SZÚZ 2014 

 Ukončení vzdělávacího projektu Zahradnická perspektiva 

 Veletrhy 

 Exkurze Slovensko 

 Soutěž Park roku a Zahrada roku 2014 

 ELCA  Lucembursko 

 Lipová ratolest Ostrava 

 Grant Zelené Střechy 

 Časopis INSPIRACE – 10. ročník 

14.15 – 15.00 Hospodaření SZÚZ v r. 2014 

  Zpráva o hospodaření SZÚZ  2014 

  Zpráva revizní komise 

  Diskuse 

  Hlasování o zprávách 

15.00 – 15.30 Coffee break 

15.30 – 16.30 Průzkum potřeb členů SZÚZ, - výsledky analýzy, diskuse 

  Přestávka 

16.45 – 19.00 Volební blok 

  Představení kandidátů a jejich programů (vizí) 

17.45 – 18.15 Přestávka 

 18.15 – 19.00 Volby do Představenstva a Revizní komise 

19.00 – 19.30 Ubytování 

19.30 – 24.00 Raut 

    

6.2. Hodina 
 

Bod programu 

  do  9. 00 Snídaně 

9.00 – 10. 30 Projednání dokumentů (disciplinární řád, stanovy) 

10. 30 – 11. 00 Coffee break 

11. 00  – 11. 15 Volby do Stavovského soudu SZÚZ 

11. 15  – 11. 45 Program SZÚZ 2015 

11.45 – 12.15 Rozpočet SZÚZ 2015 

12.15 – 13.00 Diskuze, hlasování, usnesení 

  13.00 – 14.00 Oběd 



Shromáždění členů se uskuteční v  pivovaru Dalešice – poetickém místě známém z filmu 

Postřižiny, který se zde natáčel před 30 lety.   

http://www.pivovar-dalesice.cz/ 

 

Vložné: 1 500 Kč + DPH/osoba  

Vložné zahrnuje: účast na celém programu včetně Shromáždění členů SZÚZ,  1 x oběd,  3 x coffee break, 

raut.   

Cena nezahrnuje: Ubytování – ubytování si každý účastník  závazně rezervuje a hradí sám 

Ubytování jsme pro Vás zajistili v  pivovarském hotelu, který  je součástí komplexu budov Postřižinského 

turistického a kulturního centra v městysu Dalešice. (cca 800- Kč první noc, druhá noc 600,- Kč  osoba na 

dvou nebo třílůžkovém pokoji včetně  snídaně formou švédského stolu) 

Ubytování je zajištěno ve 2 a 3 lůžkových pokojích s originální atmosférou starého pivovaru. 

Ubytování si rezervujte  do 27.1. 2015 u Mgr. Kateřiny Zbytovské na tel.: 777 718 568  případně e-mailem na  
akce@pivovar-dalesice.cz 

 

   

Přihlášky zašlete do 23.1.  2015 

e-mailem: info@szuz.cz   

Kontaktní osoba:  Ing. Hana Pijáková, pijakova@szuz.cz, tel. 775 581 544 

Na základě přihlášky obdržíte fakturu splatnou do 7 dnů. Vložné je nevratné, je možné vyslat náhradníka. 

mailto:recepce@pivovar-dalesice.cz

