USNESENÍ XXI. SJEZDU VOS KONANÉHO
18. 2. 2015 V PRAZE
1. Sjezd schvaluje:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Jednací řád a program jednání sjezdu.
Složení pracovního předsednictva a pracovních komisí sjezdu.
Zprávu o činnosti výboru VOS za období od výroční konference VOS konané dne
12. 2. 2014.
Zprávu o hospodaření VOS v roce 2014.
Rozpočet VOS na rok 2015.
Zprávu volební komise o průběhu a výsledcích voleb do výboru a kontrolní komise
VOS v předloženém znění.
Úpravu Stanov VOS v předloženém znění.
Úpravu Finančního řádu VOS v předloženém znění.
Vnitřní mzdový předpis VOS.
Výši členských příspěvků ZO VOS na činnost VOS a to: v roce 2015 300,- Kč, v roce
2016 350,- Kč a v roce 2017 400,- Kč.

2. Sjezd bere na vědomí:
2.1
2.2
2.3

Seznam členů Sněmu ČMKOS pro rok 2015 (předseda VOS + 2 členové výboru).
Zprávu kontrolní komise.
Zprávu inspektorky BOZP.

3. Sjezd ukládá výboru VOS:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Uhradit skutečný deficit hospodaření VOS za rok 2015 z finančního majetku VOS.
Pokračovat v přípravě záměru organizačního spojení VOS a ČMOS pracovníků školství.
Aktivně se podílet se na přípravě prováděcích předpisů k novele zákona o vysokých
školách a spolupracovat při tom s ČMKOS, RVŠ a ČKR.
Uspořádat aktiv předsedů VOS na téma: „Novela vysokoškolského zákona“.
Spolupracovat s jednotlivými ZO příp. KOR v jednotlivých univerzitních městech
při pořádání veřejných setkání se zaměstnanci veřejných vysokých škol s cílem získat
nové členy VOS.

3.6

Informovat průběžně ZO VOS o spolupráci s MŠMT, sociálními partnery a dalšími
subjekty, kterou považuje za důležitou pro plnění hlavních úkolů VOS a pro posílení
prestiže VOS.

4. Sjezd ukládá ZO VOS:
4.1
4.2
4.3
4.4

Uhradit členské příspěvky na činnost VOS na rok 2015 ve výši 300,- Kč za člena VOS
do 17. 4. 2015 na číslo účtu: 1015292557/6100.
Zasílat sekretariátu VOS nejpozději do jednoho měsíce od podpisu kopie kolektivní
smlouvy nebo jejího dodatku.
Na vnitřních webových stránkách vysoké školy aktualizovat odkaz na kontakt se
základní odborovou organizací.
Pokračovat v projednávání záměru organizačního spojení VOS a ČMKOS pracovníků
školství a zasílat náměty a připomínky sekretariátu VOS.

5. Sjezd ruší evidenci ve VOS:
ZO VOS 1171 Správa kolejí a menz UK Praha
ZO VOS 3140 Správa účelových zařízení VŠE

V Praze dne 18. února 2015
Za návrhovou komisi:
prof. Ing. Alexnader Čegan, CSc.

…………………………………

RNDr. Petr Dolanský

…………………………………

