Zápis z konference ZO OS DOSIA ČSAD Frýdek-Místek,
konané dne 16.3.2019
v restauraci Švejk v Místku.
……………………………………………………………………………………………….
K bodu 1:
Konferenci zahájil a řídil p. Foldyna.
Následovala volba návrhové a mandátové komise ve složení:
Mandátová komise: pp. Onderka Richard, Hájek David, Šarišský Květoslav
Návrhová komise: pp. Kleknerová Hana, Soukup Petr, Hlaváč Lukáš
Hlasování delegátů: pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0
K bodu 2:
Předseda mandátové komise p. Onderka, konstatoval, že bylo pozváno s hlasem rozhodujícím
35 delegátů. Při hlasování o členech jednotlivých komisí přítomno: 32delegátů tj. 91,4 %.
Konference je usnášení schopná.
K bodu 3:
Písemně předložen návrh programu:
Program: 1. Zahájení, volba komisí
2. Zpráva mandátové komise
3. Přednesení návrhu programu
4. Kontrola usnesení konference z roku 2018
5. Zpráva o činnosti ZO za rok 2018
6. Zpráva o čerpání rozpočtu ZO za rok 2018
7. Zpráva revizní komise k čerpání rozpočtu za rok 2018
8. Návrh rozpočtu ZO na rok 2019
9. Plán akcí na rok 2019
10. Diskuse
11. Přijetí usnesení
12. Závěr
Hlasování delegátů: pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0
Konference se dále řídí tímto schváleným programem.
Přítomní byli informováni o nutnosti do diskuse se přihlásit písemně, včetně odevzdání lístků
řídícímu schůze nejpozději po hlavní přestávce.
K bodu 4:
P. Foldyna, přednesl usnesení z konference konané v roce 2018. Bylo konstatováno, že
všechny úkoly byly splněny.
K bodu 5:
Zprávu o činnosti odborové organizace za rok 2018 přednesl p. Foldyna.
Ucelenou zprávu měli všichni delegáti v materiálech písemně, včetně seznamu členům,
kterým v roce 2018 bylo ukončeno členství pro neplacení příspěvků, popř. požádali o
ukončení členství.
Konference vzala na vědomí bez připomínek a dotazů.
TP: Příchod dalšího delegáta. Nově tedy delegátů s hlasem rozhodujícím od jednání k bodu
6. Přítomno: 33 delegátů, tj. 94,5 %
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K bodu 6.
Čerpání rozpočtu za rok 2018 bylo předloženo v materiálech písemně, včetně důvodové
zprávy.
P. Soukup - vysvětlil jednotlivé položky čerpání, popř. přečerpání.
Hlasování delegátů: pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0
K bodu 7:
Zprávu revizní komise přednesla p. Kleknerová, která zastupuje nepřítomnou předsedkyni RK
p. Polochovou.
Komise doporučuje dlužné členské příspěvky, které neuhradili členové a kteří řádně
neukončili členství v ZO nevymáhat, ale i nadále tyto“ pohledávky“ evidovat a při možném
návratu do pracovního poměru, popř. členství v ZO, teprve dořešit.
Revizní komise nemá připomínky k hospodaření. V případě pochybení byla vždy sjednána
náprava – oprava.
Konference vzala na vědomí.
K bodu 8:
Návrh rozpočtu na rok 2019 byl předložen v materiálech písemně.
Návrh rozpočtu přednesl p. Soukup.
Připomínky a dotazy:
8.1. Výbor ZO navrhuje změnu v hospodářské směrnici v kapitole III.2.3 a to:
III.2.3. Dar lze dále poskytnout při životním výročí tj. 50 a 60 let a také při odchodu do
starobního důchodu (podle zákona) nebo invalidního důchodu a to takto:
(Přičemž se vždy jedná o nepřetržité členství v ZO a posuzuje se dle kalendářního roku.)
do 5 let – včetně ...……………. 0,- Kč
od 6 – 10 let ……….……… 1 000,- Kč
od 11 – 15 let ……………... 1 500,- Kč
od 16 – 20 let …………….. 2 000,- Kč
od 21 – 25 let ……………... 2 500,- Kč
od 25 - 30 let ……………… 3 000,- Kč
od 31 -35 let ………………. 3 500,- Kč
od 36 – 40 let …………….. 4 000,-Kč
nad 41 let …………………… 4 500,-Kč
Hlasování o návrhu po úpravách: pro: 32, proti:0, zdržel se:1
Po hlasování o změně v hospodářské směrnici, proběhlo hlasování o návrhu rozpočtu na rok
2019 jako celku:
Hlasování delegátů: pro 32, proti 0, zdržel se 1
K bodu 9:
Návrh plánu akcí byl předložen v materiálech písemně a přednesla jej p. Kleknerová.
Vyzvala přítomné o další podněty, nápady k akcím.
Na základě dotazu p. Hájka byli delegáti požádáni o osobní úpravu text v předloženém plánu
akci na rok 2019 a to, že vánoční posezení, akce se jedná o akci v rámci jednotlivých
středisek, popř. přátelů, kteří jsou členy ZO a kterým vzniká nárok na příspěvek ZO.
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K bodu 10:
10.1. P. Řehák – jak jsou podmínky využití pronájmu bytu v Praze.
Zodpověděl p. Soukup: Cena za odboráře 400,-Kč/noc/osoba. Byt se nachází v oblasti „Černý
most.“
Další možné ubytování v tuto chvíli nemá svaz k dispozici, dle slov p. Foldyny, přednese
návrh na nejbližším plenárním jednání o rozšíření možnosti ubytování v Praze. Popř. uvolnit
k dispozici členům další byt. jednotku.
10.2. P. Říha: Dotaz, jak plní pojišťovna pojištění nemoci a úrazu. Jednotlivé příklady a
někdy rozporuplné plnění ozřejmil přítomným p. Soukup.
10.3. P. Rozbrojová – požádala o dodání starších oblečení na akci „Baškohrátky“, které
spoluorganizuje se zaměstnavatelem a zároveň oznámila, že by chtěla organizovat akci
v květnu „Vaječina“. P. Foldyna přislíbil na jednání V ZO projednat možnou dotaci pro členy,
kteří se chtějí zúčastnit.
10.4. P. Lipovská (předsedkyně klubu důchodců) informovala, že se na své konferenci
v prosinci 2018 rozhodli zvýšit členské příspěvky od roku 2020 (minimální částka je 10,- Kč/
měsíc) a požádala o změnu hospodářské směrnice, tak, ať vybrané finance nad rámec
minimální částky nejsou odváděny ve výši 22 % na svaz, ale může je klub důchodců použít
v celé výši na svou činnost.
P. Soukup se zavázal, že připraví pro konferenci ZO v roce 2020 návrh změny. Samozřejmě
za předpokladu, že konference klubu důchodců se nerozhodne jinak.
K bodu 11:
Na konferenci bylo pozváno 35 delegátů. V sále přítomno: 33 delegátů. Tj. 94,3 %
Konference pro přijetí usnesení je usnášení schopná.
Usnesení Konference ZO OS dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech
a Moravy ČSAD Frýdek Místek a.s.
konané dne 16.3.2019.
Konference po vyslechnutí zprávy o činnosti, hospodaření za rok 2018, zprávy revizní
komise, projednání rozpočtu na rok 2019 a diskuzi, přijímá následující usnesení:
I. Schvaluje
1. Zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2018
2. Zprávu revizní komise za rok 2018 a souhlasí - nevymáhat neuhrazené členské příspěvky,
tak jak doporučuje revizní komise v bodě 7. Tj. Revizní komise ZO doporučuje dlužné
členské příspěvky, které neuhradili členové a kteří řádně neukončili členství v ZO nevymáhat.
I nadále tyto “pohledávky“ evidovat a při návratu do pracovního poměru, popř. členství v ZO,
teprve dořešit.
3. Návrh rozpočtu na rok 2019, včetně přijatého návrhu.
II. Ukládá
1. Ukládá jednateli opravu hospodářské směrnice, a to v kapitole III.2.3, tak jak je zapsán
v bodě 8.1.
2. Ukládá V ZO a RK zkontrolovat úpravu hospodářské směrnice po zavedení změny
vyplývající z této konference a uceleně informovat členy ZO.
Hlasování pro: 32, proti: 0, zdržel se: 1
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K bodu 12:
Závěr konference provedl p. Foldyna. Poděkoval všem přítomným za účast.
Předseda mandátové komise p. Onderka osobně ověřil počty hlasujících v jednotlivých
bodech.

Členové mandátní komise:
p. Onderka ……………… p. Šarišský ……………… p. Hájek ……………………..

Členové návrhové komise:
p. Kleknerová ………….… p. Hlaváč ………………… p.Soukup ………………….….

Ve Frýdku-Místku
dne 16.3.2019

