Usnesení Sjezdu ČOSE konaného 11. února 2005 v Prunéřově
A. Sjezd ČOSE bere na vědomí:
1. zprávu mandátové komise, která konstatovala přítomnost 49 delegátů z 76
pozvaných (tzn. 64,5%), čímž je Sjezd usnášeníschopný,
2. zprávu o činnosti ČOSE za období od posledního Pléna, kterou přednesl p.
Štencl,
3. zprávu z oblasti BOZP v rámci svazu za rok 2004, kterou přednesl p. Šourek,
4. zprávu o hospodaření ČOSE, kterou přednesla pí Marcikánová,
5. zprávu revizní komise k hospodaření ČOSE, kterou přednesl p. Homolka
6. existenci dočasné internetové stránky ČOSE na adrese
www.home.karneval.cz/ .
A. Sjezd ČOSE schvaluje:
1. pracovní předsednictvo ve složení pp. Čermák, Kalous, Latečka, Prokop, Ševr
a Štencl,
2. mandátovou komisi ve složení pp. Gross, Janda, Rodina,
3. návrhovou komisi ve složení pp. Čermák, Novotný, Onderek, Pavel, Zelenka,
4. jednací řád sjezdu ve znění předloženém KOV,
5. stanovy Českého odborového svazu energetiků podle návrhu KOV s tím, že
bude provedena jazyková korekce,
6. zásady pro vyhlášení stávkové pohotovosti a stávky v působnosti ČOSE ve
znění předloženém KOV a komentovaném p. Mrázem,
7. předložený návrh loga ČOSE,
8. rozpočet ČOSE podle varianty II návrhu předloženém KOV a předneseného p.
Štenclem s následujícími úpravami:
a) položka 12 pojištění ve výši 14 000 Kč,
b) položka 13 plán nákupu a oprav DHM a DNHM ve výši 15 000 Kč,
c) položka 17 KS VS (pronájem + občerstvení) ve výši 15 000 Kč,
d) bude doplněna položka 24 – rezerva na odměny ve výši 240 000 Kč.
A. Sjezd ČOSE pověřuje KOV vyjednáním a podpisem Kolektivní smlouvy vyššího
stupně.
B. Sjezd vytýká předsednictvu KOV nesplnění úkolu daného usnesením Pléna
ČOSSE z 15.4.2004:
1. svolat pracovní plénum ČOSSE,
2. sestavit komise ke zpracování návrhu Stanov vč. volebního řádu předsedy
ČOSSE.
A. Sjezd ukládá:
1. provést jazykovou korekci Stanov – zodpovídají pp. Čermák, Mráz a Plíšek,
termín 18.2.2005,
2. zveřejnit na internetové stránce ČOSE (případně elektronickou poštou)
kandidáty na funkce v předsednictvu ČOSE, termín 10.3.2005,
3. KOV zvolit na svém nejbližším řádném zasedání předsedu a obou
místopředsedů Svazu,
4. zaregistrovat schválené logo ČOSE – zodpovídá p. Plišek, termín 31.3.2005,
5. zpracovat návrh zásad vyplácení odměn a předložit KOV ke schválení –
zodpovídají pp. Prokop, Zelenka a Židlický, termín 28.2.2005,

6. prověřovat pracovní podmínky zaměstnanců, členů ČOSE, zejména těch, kteří
samostatně zajišťují provoz zařízení („jednomužné obsluhy“) – zodpovídají
předsedové ZO ve spolupráci s SIBP, termín do konce roku 2005,
7. zajistit přeregistraci schválených stanov Svazu – zodpovídá předseda ČOSE,
termín bezodkladně,
8. písemně (případně elektronickou poštou) informovat všechny ZO o provedené
přeregistraci – zodpovídá předseda ČOSE, termín do 14 dnů od obdržení
informace o přeregistraci.

Přílohou tohoto usnesení jsou podepsané delegační lístky přítomných delegátů.

