
Organizační zabezpečení 11. sjezdu AVZO TSČ ČR 
 

 

V souladu s platnými stanovami AVZO TSČ ČR, IČ:41695402, se sídlem Lorecká 465, 

Hlouška, 284 01  Kutná Hora, proběhne v roce 2019 sjezd, mimo jiné i z důvodu voleb 

předsedy, místopředsedů a dalších funkcionářů AVZO TSČ ČR. 

 

Výkonný výbor AVZO TSČ ČR (dále jen VV) přijal dne 11.5.2019 následující organizační 

zabezpečení 11. sjezdu AVZO TSČ ČR: 

 

Pověřený organizátor nebo pořadatel sjezdu:    AVZO TSČ ČR Teplice, hrad Doubravka, p.s. 

 

Termín:         12.10.2019 

 

Místo konání:         Teplice, hrad Doubravka 

 

Počet delegátů:       určen klíčem 1:70 k počtu členů v kraji  

 

Program sjezdu:   

- prezence od 9 hod. 

- zahájení 

- volba pracovního předsednictva 

- schválení jednacího a volebního řádu 

- volba pracovních komisí (mandátové, návrhové a volební) 

- schválení programu 

- zpráva předsedy AVZO TSČ ČR o činnosti a hospodaření AVZO za období od 

předchozího sjezdu 

- zpráva mandátové komise 

- zpráva předsedy kontrolní komise 

- představení kandidátů na funkci předsedy, místopředsedů AVZO TSČ ČR  

- projednání návrhů změn stanov 

- projednání návrhu koncepce další činnosti AVZO (strategický plán rozvoje činnosti v 

AVZO TSČ ČR na období 2020-2025 

- projednání organizačních záležitostí (návrh rozpočtu AVZO na rok 2020 

majetkoprávní problematiky zrušení PS apod.) 

- diskuse 

- schválení návrhu usnesení 

- závěr 11. sjezdu AVZO TSČ ČR 

 

Ubytování: zajištěno v hotelu Panorama pro cca 50 osob zejména z Moravy, a to z pátku 

11.10. do soboty 12.10. Případné ubytování na další dny je nutno, aby si 

delegáti zajistili již sami. 

 

Stravování:  bude zajištěno snídaní 12.10. na hotelu, průběžně svačiny, oběd a teplé i 

studené nápoje, včetně balíčku na cestu. 

 

Doprava: zajišťují si delegáti vlakem na hlavní vlakové nádraží, odkud bude zajištěn 

transfer do hotelu a na hrad nebo auty, kdy parkoviště je zajištěno u hotelu 

Panorama. Cestovné bude proplaceno dle platné směrnice AVZO.  

 



Možnosti dalšího programu: vyhlídková jízda vláčkem po Teplicích i s výkladem, kdy 

tento jezdí i na hrad Doubravka 

 

 

Zabezpečení prezence delegátů a úhradu cestovného: Josef Čepelák 

 

Předsednictvo sjezdu (min. 7 členné):   JUDr. Vítězslav Krabička 

        JUDr. Jan Cvrček 

        Tomáš Kožený 

        Ing. František Maixner 

        dále voleni sjezdem 

 

Návrhová komise (5-ti členná):  volená sjezdem 

Mandátová komise (3-členná):  volená sjezdem 

Volební komise (5-ti členná):  volená sjezdem 

Zapisovatelka:     Ivana Krejčová (návrh) 

Ověřovatelé (2 členové):   voleni sjezdem 

Skrutátoři (5 osob):    zajistí pověřený organizátor 

Ozvučení a vybavení jednací místnosti: zajistí pověřený organizátor 

Doprovodný program pro delegáty:  zajistí pověřený organizátor 

Občerstvení delegátů:    zajistí pověřený organizátor 

Fotodokumentace ze sjezdu:   zajistí pověřený organizátor 

Tiskové středisko:    zajistí p. Čepelák a pověřený organizátor 

 

Návrh organizačního zabezpečení 11. sjezdu AVZO pro jednání předsednictva AVZO a 

zasedání VV AVZO zpracoval:  

 

JUDr. Vítězslav Krabička, předseda 


