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USNESENI
ze zasedánI 2. Snému OMKOS

Snèm OMKOS p0 projednáni jednotliv9ch bodü programu a zapracováni námétCi a
pripommnek vze!9ch z diskuse pñjImã následujIcI Usneseni ze svého zasedánI dne 26. 5.
2015.

schvaluje
1. SIoeni pracovnich komisI 2. Snému OMKOS
2. Program jednáni 2. Snému OMKOS
3. Zprávu J. Streduly, predsedy OMKOS, pro 2. Sném OMKOS
4. Prmlohu zprávy predsedy OMKOS
prehied usnesenI Rady OMKOS mezi 1. a 2.
Snémem OMKQS
—

5. ProhIáenI Snému OMKOS Odmitãme minimálnI mzdu pod hranicI chudoby”
6. ProhIáenI Snému MKOS ,,Poctivost potrebuje doIot”
(obè Prohláéeni Snému OMKOS jsou nedIlnou souástI tohoto usneseni)
II.

berenavédomI
1. Zprávu o hospodafenI OMKOS v roce 2014
2. Informaci o stavu novelizacI oböanskoprávnIch predpisu
3. Zprávu o ëinnosti ReviznI komise MKOS
4. Informace o áinnosti RROS OMKOS za rok 2014
5. AnaIzu zaméstnanosti a situace na trhu prace v roce 2014
6. Zprávu o ëinnosti LegislativnI rady OMKOS a PrãvnIho a sociálné
ekonomického oddélenI OMKOS za obdobI kvéten 2014 a duben 2015

cMKO

Ill.

CESKOMORAVSKMI ONFEDERACE
ODBOROV’’CH S’IALU

podporuie
Poadavky OS RoPo zastupujIci odboráe a zaméstnance ye verejn’ch slu±bách a
správè na nav9enI celkového objemu prostredku na platy na rok 2016 minimálnë o 5%
tak, e nàrüst bude v odpovIdajici vi promitnut do vech stupnic platov9ch tarifü,
navenI tarifnIch platü státnIch zaméstnancü o 25% od 1. ledna 2016 Jako kompenzaci
za podstatné rozIreni povinnostI a omezeni pray pri vkonu státnI sluby a naveni
prIspevku na tvorbu FKSP na 2% z objemu prostredku na platy, a to s UãinnostI od
liedna 2016.

IV.

ukládá
Predloit Radé OMKOS novou zprávu o ôinnosti RROS kraje Vysoôina na základë
podnétü z jednánI Snëmu MKOS dne 26. 5. 2015
TermIn: do konce ëervna 2015

V.

doporuuje
odborov’m svazüm vyuIvat inforrnace obsaené v materiálu: Anal’za zaméstnanosti a
situace na trhu práce v roce 2014” a prosazovat zámèry v této oblasti
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