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CECHU MECHANICKÝCH ZÁMKOVÝCH SYSTÉMŮ ČR

Vážení kolegové,
přátelé a příznivci,
přejeme vám příjemné, pohodové prožití Vánoc,
a vstup do nového roku v plném zdraví, síle!
Cechmistr a představenstvo CMZS

• Volební VH Mařatice
• Plán pro rok 2022
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®

AKTUÁLNĚ

Volební valná hromada CMZS
Mařatice, Uherské Hradiště
Úspěšná VVH se uskutečnila a bylo zvoleno nové
vedení.
Vážení kolegové, členové,
13.11.2021 v sobotu se uskutečnila volební Valná hromada
v malebném prostředí vinných
sklepů Mařatice.
I přes složité období vládních
omezení se sjelo takové množství členů, které zaručilo, že
shromáždění a tedy VH byla
usnášeníschopnou. Také 5
členů, kteří na poslední chvíli
nemohli dorazit, byť to plánovali,
zaslalo řádné plné moci.
Kompletní zápis a usnesení,
včetně průběhu a výsledků voleb
je k dispozici v neveřejné partnerské zóně, o čemž jste obdrželi info-mail s odkazem.
Shrnutí nejdůležitějších bodů:
Byly schváleny nové stanovy,
které kompletně nahrazují ty,
jenž byly revidovány v roce 2014
a schváleny v roce 2016. Hlavním rozdílem jsou úpravy více
článků a specifikace více míst a
záležitostí než bylo v původních
stanovách - zejména to je však
způsob a možnosti voleb a scházení se. Jedná se o možnost
hlasování on-line. Také zpružňují
práci představenstva, které se
nově může scházet prostřednictvím videokonference, a další
body.
Nové stanovy byly jiz doručeny na rejstříkový soud k zápisu
a zveřejnění ve veřejném rejstříku.
Bylo přijako 5 nových členů!
Dalším bodem byla volba nového
vedení.

2

VH pro roky 2022-2025 volila
takto:
Představenstvo:
(následně na prvním zasedání
nového představenstva byl zvolen cechmistr, 1. a 2. zástupce
cechmistra)
Cechmistr: Tomáš Pospíšil
1. zástupce: Oldřich Schwarz
2. zástupce: Jan Koktan
Člen: Ota Lizna
Člen:Daniel Šimandl
Člen: Martin Koudelka
Člen: Václav Čapek
Dozorčí rada:
Předseda: Tomáš Sedláček
Člen: Jan Boháček
Člen: Jan Axmann
V případě změny nového 2. místopředsedy již byl také na rejstříkový soud doručen zápis nového
a výmaz předchozího místopředsedy.
Cechmistr a představenstvo
také velice děkují za mimořádné
a štědré sponzorské dary, a to
zejména členům:
TOKOZ a. s. jmenovitě panu
Vladimíru Chládkovi, Petrovi
Neuvirtovi,
ROSTEX a. s. jmenovitě panu
Ondreji Horemužovi,
H&B Group s.r.o. jmenovitě panu
Ladislavu Beránkovi, Ivě Blechové.
Tomáš Pospíšil
cechmistr CMZS

PLÁN PRO ROK 2022
VH schválila a uložila novému
představenstvu řídit se dokumentem Vize a nová koncepce
CMZS od Tomáše Pospíšila,
představeného již v roce 2020
(členové jej naleznou opět v neveřejné sekci cechovního webu
v dokumentech).
Nové představenstvo mělo za
úkol do konce roku 2021 představit plán činnosti.
Po interní diskusi představenstva bylo rozhodnuto, věnovat
se v příštím roce následujícím
dílčím tématům a činnosti:
1) Nalézt a shodnout se na
možnostech a způsobech rozšíření členské základny
2) Revidovat členské příspěvky
3) Definovat a jasně komunikovat benefity a přínos ze členství
v CMZS
4) Pokračovat ve spolupráci se
státním sektorem. Což s sebou
nese i plán účasti na veletrhu
For Arch 2022 s velkolepou
vizí Bezpečné město - z dílny
CMZS. Tato vize byla představena v minulém čísle našeho Mini
Zpravodaje 3/2021, ve článku
s hodnocením letošního ročníku
veletrhu.
Tato čtyři témata je třeba zpracovat do konkrétních výstupů pro
členy během roku 2022. Cestou
a mnoha náměty, popsanými
směry i inspirací je právě zmiňovaný dokument Vize a nové
koncepce.

AKTUÁLNĚ
První tři témata spolu zároveň
úzce souvisí a jsou velmi důležitá, proto se představenstvo
dohodlo na jejich zpracování.
Další činností bude uspořádání
VH, jak ukládají stanovy, a každoroční společenský večer.

Posledním bodem činnosti je zároveň velmi urgentní záležitost,
kdy se ani na této VH nepodařilo
obsadit pozici pokladníka. Kolega Oldřich Říha účetně dodělá
letošní rok, nicméně po novém
roce nutně musíme nalézt vari-

antu správy účetnictví a provádění daňových přiznání (obojí má
představenstvo uloženo valnou
hromadou).
Děkujeme a zbývá jen dodat
krásné svátky a šťastný nový rok
2022! CMZS
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DOTAZNÍK CMZS

Školení, zvyšování kvalifikace



Ptáme se, jaká školení jsou pro vás zajímavá? Jaké oblasti
v rámci zvyšování odborné kvalifikace byste ocenili?



PROSÍME ČLENY O VYPLNĚNÍ ON-LINE DOTAZNÍKU
ZDE, DĚKUJEME, CECH MZS-ČR

Jaké otázky se v dotazníku nachází?
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Prosíme klikněte do šedé plochy pro přesměrování do on-line dotazníku, děkujeme

Provádějte služby zodpovědně!
Vyzýváme členy CMZS k dodržování vládních opatření
a nošení roušek zejména v terénu u zákazníků.
Chráníte sebe i ostatní, děkujeme.

Doporučujeme mobilní aplikaci
ZABEZPEČTE SE

VŠICHNI ČLENOVÉ CMZS MOHOU VYUŽÍT BEZPLATNÉ
INZERCE V CECHOVNÍM MINI-ZPRAVODAJI, KTERÝ
VYCHÁZÍ V ELEKTRONICKÉ VERZI CCA ČTVRTLETNĚ.
VYUŽIJTE PROTO MOŽNOST TEXTOVÉ I PLOŠNÉ
INZERCE
SAFE
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MOŽNÉ ROZMĚRY INZERCE (š × v)
V1 – celá strana
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