Vzhledem k v podstatě dokončené transformaci ZO ČZS Holosmetky na Vodovod Holosmetky, z.s. (veškerý
majetek, pohledávky a závazky byly převedeny; nové povolení na studnu vydáno pro Vodovod Holosmetky, z.s.)
*)
již není potřeba členství v ČZS a členové mohou členství ukončovat vystoupením . Vystoupení ale neznamená
v podstatě žádnou změnu - vše pokračuje stávajícím způsobem, jen pod hlavičkou Vodovod Holosmetky, z.s..
Ideální by bylo, kdyby pokud možno všichni členové (mimo výboru a kontrolní komise) ukončili členství
*)
vystoupením do konce října 2021, protože pak by bylo možné ještě v tomto roce na mimořádné členské
schůzi zbývajících členů (ideálně výboru a kontrolní komise jako administrativních „likvidátorů“) rozhodnout
o dobrovolném zrušení ZO ČZS Holosmetky. Minimum počtu zbývajících členů je důležité, protože pro takové
rozhodnutí je třeba schválení ⅔ hlasů všech (zbývajících) členů.
Vystoupení z ČZS má určité procesní náležitosti a pro jejich splnění jsme připravili formulář, který najdete
v dolní polovině tohoto dopisu. Členové s evidovanou e-mailovou adresou mohou ukončit členství vystoupením
také zasláním e-mailu z této evidované e-mailové adresy, ve kterém oznámí vystoupení (postačuje zaslat text
„V souladu se Stanovami Českého zahrádkářského svazu § 7, čl. (1), odst. a) oznamuji vystoupení z Českého
zahrádkářského svazu ke dni doručení tohoto oznámení.„. Ostatní musí doručit vyplněný a podepsaný formulář
v listinné podobě („na papíře“) na adresu sídla ZO ČZS Holosmetky nebo kterémukoliv členovi výboru nebo
kontrolní komise.
*)

Pokud je někdo registrován i u jiné ZO ČZS, kde chce být i nadále členem, tak postačuje, aby pořádal o zrušení registrace
u ZO ČZS Holosmetky. Členové s evidovanou e-mailovou adresou mohou poslat e-mail z této evidované e-mailové
adresy s prostým textem „Žádám o zrušení registrace v ZO ČZS Holosmetky.„. Ostatní musí doručit žádost v listinné
podobě („na papíře“) na adresu sídla ZO ČZS Holosmetky nebo kterémukoliv členovi výboru nebo kontrolní komise
(s uvedením údajů jako jsou níže na formuláři a podpisem).

Za ZO ČZS Holosmetky
předseda

Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Holosmetky, Zdiby
Na Pěkné vyhlídce 567
Přemyšlení
250 66 Zdiby
--------------------------V souladu se Stanovami Českého zahrádkářského svazu § 7, čl. (1), odst. a) oznamuji
vystoupení z Českého zahrádkářského svazu ke dni doručení tohoto oznámení.
Jméno a příjmení:

..........................................

Adresa:

..........................................................................................

Variabilní symbol:

..........................

Dne:

(pokud jej nevíte, tak nevyplňujte)

........................

..........................................

podpis

