
VII. zasedání
odborového

[Jsnesení
trstŤedního vyboru Českomoravského
sY azw civilních zaměstnancri armády

L]V ČvoSA
vZ Komorní l_Irádek

na svém VII. zasedání' konané ve dnech 22, - 23. Ííjna 2O|9 ve
po projednání zpráv. návrh . informací a diskusi:

I. schválil:

l . ZŤizenimandátové komise ve sloŽení: pŤedseda: ťaful.l, a,.,Iirci
členové: //,lJl/b,,i J,/ /^tt, fi l rtrl,:,, a'. l/it"i

2, Ztizenínávrhové komise,ve sloŽení: oŤeclseda: n//ir,,, q, ,/qra/ii,n"
členové: ?e/r }naae, /-ultli. !,l ttlir,

3, Zprávu o činnosti pŤedsednictva a KanceláŤe odborového svazu za období od
VI' zasedáni Úv Čuosa
4, Zprávu o vysledku hospodaŤeni Čvosa za I. pololeti2}Ig

5. NávrhnasvolániVIII. sjezduČvtosavednech 26.I|.-28,II,2O2Ov-Fmze -l/-l'Y @P
6, Harmonogram pŤípravy VIII. sjezdu Čvose i,,Í //rYt,r"l

7. Ustanovení Pracovní komisí pro pŤípravu VIII. sjezdu Čuosa ve sloŽení:

Komise pro Stanovy Čvtose:
PŤedseda: //u/'l t,Í t,,l,q, xn n,,b
Taj

Čte

Komise pro Program Čvose:
PŤedseda: ft /leri,,r, J,;ra:/,l, q

Tajemník: ! ., /.' , .-1

cteno.,e. 
- 

ťq, ?t/lb(e,,, .lrinri
l-

Komise pro Prípravu Voleb CMoSA:

Predseda:

Tajemník:

Členové:
{/ / n. 

^^^ ^,Tartl /*yrt,8. Nákup 250 ks poukazťr na tydenní rehabilitační pobyty olen ČMoSA pro rok2020,.i.; 
,

tomto ;l*" i^.í?r,,.; itr- 250 ks poukazri do léčebného zaÍízení Lázně Luhačovice, a.S.' //e//nprt,,s,- pro nákup poukazri od společnosti VLRZ' Lázné l.eplice nad BeČvotr a Bohdaneč zmocnit
PŤedsednictvo Čvosa (nákup již vyžádanyci pobytri od člen CMOSA)
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II. bere na vědomí:

1. Zprávy mandátové komise z prvního a druhého dne zasedáni Úv Čvose
2, Zprávuo činnosti revizní komise Čvosa za období od VI. zasedání Úv Čtrlose
3, Stanovisko revizní komise Čvose ke zprávě o qf sledku hospodaŤení zaI, pololetí
20t9

4, Vystoupení zástupcri Mo:
Mgr. Lubomíra Metnara, ministra obrany ČR
armádního gen. Ing. Aleše opaty, N GŠ

t+?\ pr2Ťizení sekce správy aŤízeni organizaci
{dť C floi

Ing. Petra Vančury, Státního tajemníka v Mo
5. Vystoupení zástupce Čvros' YoZP aYLRZ:

JUDr' Víta Samka, místopŤedseda CMKOS
Ing. Josefa Diessla, generálního Ťeditele YoZP
Ing. Milana Laubera, Ph'D., Ťeditele VLRZ

III. ukládá:

1. PŤedsednictvu CMOSA:

a) Ťešit pŤipomínky . a návrhy vzešlé z diskuse na VII. zasedéni UV CMOSA
termín: do 30. l l' 2019

b) informovat na VIII. zasedání t]v CMOSA o vyŤízení pŤipominek a návrhrj vzešlych
z diskuse na pŤedchozim zasedáni Úv ČH,losa
termín: VIII. zasedání ( duben 2020)

zabezpečit informovanost všech Zo ČMOSA o prriběhu a závěrech VII. Úv Čtrlosn
termín: do 30. 1|,2019

prŮběŽně sledovat čerpání rozpočtu CMOSA na rok 2019 a v pŤípadě potŤeby pŤijmout
neprodleně potŤebná opatŤení k tomu, aby neby1 pŤekročen schodek rozpočtu schválen;/ na
rok 2019
termín: pruběŽně

2. Členťrm ristŤedního v},boru ČMoSA:
infoťmovat o závěrech VII' zasedáni ÚV Čtuose vlastní odborové organtzace a organizace
v nejbliŽším regionu
termín: ihned

podpis

podpis

podpis

c)

d)

Členové



NAVRH
na svolání VIII. Sjezdu Českomoravského odborového svazu civilních

zaměstnancu armády

V souladu s ustanovením čl. 66 Stanov Čtr,tosA, ve znění I. změny Stanov
ČMOSA, schválené VI. sjezdem ČvtoSA je sjezd _ nejvyšší orgán odborového
SVaZu - svoláván jedno za 4 roky. od VII. sjezdu ČMOSA, ktery se konal ve
dnech 9, - l0.I2,2016 veYZ BedŤichov - ŠpindlerŮv Mlyn, uplyne stanovená
4\etá doba v prosinci 2020.

Na zakladě toho je VII. zasedáníÚv Čir,toSA pŤedk\ádéntento návrh:

1. VIII. siezd čMOSA uskutečnit
ve dnech 27. -28.II.2020vPraze

)
V roce 20192
LISTOPAD

Po VII. zasedání Úv ČvtoSA zaslat všem základním organizacim
Čvose dopis a vyžádat pŤipomínky a návrhy k současně platnym
svazovym dokumentrim (Stano"y Čtr,toSA, Program ČMOSA na
období 2017-2020),

DT]BEN

ČpnvEN

2020: pňedsednictvo CMosA

Schválení pŤedběžného rozpočtu VIII. sjezdu Čtr,tosA, upŤesnění
harmonogramu pŤíprav sjezdu, pŤedání pŤipomínek a podnětu ze
zák\aďních or ganizac í Č vto S A pŤí s lušn;im prac ovním kom i s ím.

VIII. zaseďéní trv ČvtosA (7.-8.4,2O2O YZ Komorní Hrádek -
Chocerady) podaní pruběžné informace o stavu pŤípravnych prací,
informace o činnosti pracovních komisí, schválení klíěe a zprisob
voleb delegátri na sjezd, schválení definitivního rozpočtu sjezdu.

Zapracování pŤipomínek a námětri došl;fch ze zžkladních organizací
CMOSA k návrh m svazovych dokumentri,
základním organizacím Čvosa pŤedat k pŤipomínkám návrh
novych svazovych dokumentri s termínem pro zaslání pŤipomínek do
31.7.2020.



SRPEN

z^Rr

RIJEN

LISTOPAD

Zapracování pŤipomínek a námětri došlych ze zák|aďních organizací
k návrhrim svazovÝch dokumentri.

IX. ZASEoÁNÍ Úv ČvtosA (8. - 9. g.2o2O YZKomomí Flrádek
- Chocerady)
projednání pracovniverze návrhri svazovych dokumentri a schválení
dalších organizačních opatŤení, podání pruběžné zprávy o stavu
pŤípravy sjezdu, schválení návrhu programu sjezdu.

v Z AI<LADNÍCH oRGANI Z ACÍCH
volby delegátri VIII. sjezdu a vyběr kandidátri pro volby do
svazoqfch orgánri pro volební období po VIII. sjezdu.

organizační a personální pŤíprava voleb VIII. sjezdu
tisk a rozesílání materiálri, pozvanky delegátrim VIII. sjezdu

konečná pŤíprava sjezdu
27 . _ 28.1 1 . 2020 vI[. sjezd Čtuosa
I. zasedáni Úv Čuose (28. 1 I.2o2O Praha)

3. I\ávrh na ustavení racovnÍch komisÍ
CMOSA:

Komise pro Stanovy ČuoSA:

Komise pro Program CMOSA:

rÍpravu VIII. Siezdu

PŤedseda: Mgr' Ren ataKoŤínková
Tujemník: I''g. Pavel Jancek
Členové: MIJDr. Václav Horák, Bc. Petr Boura,
Mgr. Miloslav Havlín, Zuzana Fojtíková

PŤedseda: Jaroslava Fetterová
Tujemník: Ing. Pavel Jancek
Členové., JanaKalusová, Dana Piskl áková

PŤedseda: Michal Petrovka

Tujemník: Ing. Pavel Jancek
Členové: olga Ďurechová, Lenka Hej zlarcYá,
Pavel Honyš, Ing. Ren ata Keltnerová

Komise pro pŤípravu voleb:


