ČESKÁ a SLOVENSKÁ OBEC DĚLOSTŘELECKÁ
Novotného Lávka 5, 116 68 Praha 1 – Staré Město

USNESENÍ
Z JEDNÁNÍ 9. ŘÁDNÉHO SNĚMU
konaném dne 23. 4. 2016
I. 9. řádný sněm schvaluje:
1. Orgány sněmu:
a) Mandátovou komisi ve složení: J. Bílský, Z. Lochman, K. Gmitro
b) Volební komisme složení: V. Maršík, JUDr. L. Mešhl, I. Hopp
c) Návrhovou komisi ve složení: J. Haas, E. Kulfánek, J. Janovský
d) Řídícího jednání 9. sněmu ČaSOD: M. Šufajzl
e) Zapisovatele: J. Křen
2. Přednesené zprávy:
a) Zprávu mandátové komise.
b) Zprávu o činnosti ČaSOD za období od 7. sněmu ČaSOD.
c) Zprávu o hospodaření ČaSOD za období od 7. sněmu a rozpočet na období do 10.
sněmu ČaSOD.
d) Plán činnosti ČaSOD na roky 2016 ÷ 2019 s výhledem do konce roku 2020.
e) Zprávu kontrolní komise za rok 2014.
3. Změny směrnic:
a) Směrnice pro hospodaření ČaSOD (3. vydání)
b) Směrnice pro udělování ocenění za činnost ve prospěch ČaSOD (3. vydání)
c) Jednacího řádu
4. Počet členů prezídia ČaSOD
Na volební období duben 2016 až duben 2022 – 9 (devět) členů.
5. Organizační dokumenty k vytvoření Klubu ČaSOD Uherský Brod
6. Finanční podporu
Pro tvorbu knih „Výzbrojní služba“ a „Pohled do historie dělostřelectva na
Českobudějovicku“. Výši určí prezídium dle rozsahu plněných prací.

II. 9. řádný sněm zvolil:
a) prezídium ve složení:
pplk. v. v. Ing. Jaroslav Stojan, EUR ING
plk. v. v. Jan Klusáček
genmjr. v. v. Ing. Miroslav Vampula
pplk. v. v. Ing. Jiří Bílský
pplk. v zál. Ing. Martin Neuschl
pplk. Ing. Martin Šufajzl
pplk. v zál. Ing. Jaroslav Křen
kpt. v zál. Mgr. Jan Haas
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prap. v zál. Emil Markup
b) kontrolní komisi ve složení:
plk. gšt. Ing. Jaromír Kafka, pplk. Ing Karol Mäsiar, pplk. Ing. Rudolf Rak

III.

9. sněm ukládá:

1. prezídiu ČaSOD:
a) Organizačně připravit akce ČaSOD v souladu se schváleným Plánem činnosti ČaSOD
na rok 2016 a jeho výhledem do konce roku 2020.
O připravovaných akcích včas informovat obvyklým způsobem ostatní členy ČaSOD
(zveřejněním na www stránkách ČaSOD, zasláním pozvánky v elektronické podobě,
apod.).
b) Zabezpečit včasný výběr členských příspěvků za rok 2016 až 2020 a včas předat dotaci
klubům ČaSOD podle schváleného klíče. Zajistit jejich hospodárné využití v souladu
se schváleným rozpočtem na rok 2016.
c) Prohloubit spolupráci s ČSVTS a jejími orgány
d) Prohloubit spolupráci se spolky, s nimiž má ČaSOD uzavřené dohody o spolupráci.
e) Od 1. ledna 2017 vracet klubům na jejich činnost částku 200,- Kč (slovy: dvěstě korun
českých)
2. Kontrolní komisi:
Informovat o provedených kontrolách a návrzích opatření prezídium ČaSOD .
3. členům ČaSOD:
a) Zapojit se do činnosti ČaSOD a aktivně se zúčastňovat plánovaných akcí.
b) Členské příspěvky uhradit za každý rok nejpozději do 30. dubna ve stanovené výši
250,- Kč (slovy: dvěstě padesát korun českých) za rok.
c) Vstupní členský příspěvek pro nové členy ponechat ve výši 300,- Kč (slovy: třista
korun českých).
Členské příspěvky ve schválené výši zaplatit novými členy klubu současně s podáním
přihlášky ke vstupu do ČaSOD.
d) Průběžně sledovat www stránky ČaSOD a včas reagovat na sdělení prezídia ČaSOD
a na nabídky akcí podle Plánu činnosti ČaSOD, ale i na další, příležitostné akce
a sdělení.
e) Aktivně se zapojit do získávání nových členů klubu ČaSOD vojáků v činné službě, ale
i ostatních vojáků a dalších příznivců klubu.
f) Prezentovat tradice Armády České republiky a jejího dělostřelectva. Důsledně
a důstojně prezentovat ČaSOD na veřejnosti.
V Praze, dne 23. 4. 2016
Řídící jednání 9. sněmu ČaSOD:
Ing. Martin Šufajzl
Návrhová komise:
Mgr. Jan Haas
Ing. Emil Kulfánek
Ing. Jiří Janovský
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