
Zápisz konferenceZO OS DOSIA ČSnn Frýdek-Místek,
konané dne 26. června 202l

v areálu ČSaU FŇdek-Místek a.s.

K bodu l,:

Konferenci zah?,Jil a řídil p. Foldyna.
Následovala volba návrhové a mandátové komise ve složení:
Mandátová komise: pp. ŠariSstq1 Květoslav, HIaváě Lukáš, Dohnal Jiří
Náwhová komise: pp. Kleknerová Hana, Lipovská Miroslava, Polach Oldřich.
Hlasování delegátů: pro: 21, proti: 0 n zdržel se: 0

K bodu 2:
Předseda mandátové komise p. Šarišskj, konstatoval, žebylo pozvéno s hlasem rozhodujícím
28 delegátu. Při hlasování o ělenech jednotliých komisí přítomno: 2l de\egátůtj.75 "Á,
Konference je usnášení schopná.

K bodu 3:
Písemně předložen návrh progrcmu:
Program: l.Zabájení, volba komisí

2. Zpráv a mandátové komise
3. Přednesení náwhu programu
4. Kontrola usnesení konference z roku 2020
5. Zpráva o činnosti ZO zarck2020
6. Zprávao čerpání rozpočtu ZO zarok2020
7 . Zpráva rcviznikomise k ěerpání rozpočtu za rok 2020 avolba komise
8. Náwh rozpočtu ZO narok2021
9. Diskuse
10. Přijetí usnesení
71. Závěr

Hlasování delegátů: pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0
Konference se dále řídí tímto schváleným programem.
Přítomní byli informováni o nutnosti do diskuse se přihlásit písemně, včetně odevzdáni lístků
řídícímu schůze nejpozději po hlavní přestávce.

K bodu 4:
P. Foldyna, přednesl usnesení z konference konané v roce 2020. Bylo konstatováno, že
všechny úkoly byly splněny

K bodu 5:
Zprávu o činnosti odborové organizace zarok2020 píednesl p. Foldyna.
Ucelenou zptávuměli všichni delegáti v materiálech písemně, věetně semamu ělenů, kteqým
v roce 2020bylo ukončeno členství pro neplacení příspěvků, popř. požádali o ukončení
členství.
Konferencevza|a na vědomí, bez připomínek a dotazů.

K bodu 6.xCerpání rozpočtu za rok 2a20 bylo předloženo v materiálech písemně
P. Foldyna - vysvětlil, jednotlivé položky čerpámí, popř. přečerpání.
Hlasování delegátů: proz 2l, proti: 0, zdržel se: 0
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K bodu 7:
Zprávurcvimikomise přednesl p. Foldyna. V roce 202l se stávajícírcvizníkomise rozpadla
a citoval poslední revizní zptávuze dne 17.2.202I.
konferenc e vzala na vědomí.

P. Foldyna představil jednotlivé kandidáty do revizní komise. Jedná se o: pp. Gladišová
Vilma, Chrapek Zbyněk, Třeštíková Věra. Všichni jmenovaní přítomni.
Hlasování delegátů o členech revizní komise: pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0

K bodu 8:

Náwh rozpočtu na rok 202I bylpředložen v materiáleeh písemně, včetně 4 pozrněňujících
návrhů z dílens§ich schůzí.
Návrh rozpočtu přednesl p. Foldyna, apožádal přítomné delegá§ nejprve projednat
pozměňující návrhy.
1,Možnost z příspěvku na sport hradit i vitamínové prostředky, a to mimořádně v roce202I
2.Sjednotit výši příspěvku dle roáodnutí člena a to a) na rekreaci b) na pojištění škod
3.Změrnt odměny drárců krve a plazmy
4.Příspěvek na dětské tábory, ozdravné pob,ty zýýšit až do 18 let věku dítěte.

Na zakladě
Přednesl náwh rozpočtu, včetně důvodové zpráw.
Připomínky adotazy byly zodpovězeny při projednávrání.
Hlasování o návrhu: proz 2l, proti: 0, zdržel se:0

K bodu 9:

V rámci diskuse o činnosti ZO jednotlivé dotazy delegátu zodpovézeny ústně. Ž*l"S, delegát
svůj příspěvek nepožadoval uvést do zápisu.
Nově zvolettt členové revizní komise v souladu s volebním řádem si zvolili ze svého středu
předsedu RK, kterou se stala p. Gladišová Vilma.

Konference po lyslechnutí zprfury o činnosti, hospodaření zarok2020, zpráw revizní
komise, projednání rozpočtu na rok 2021 adiskuzi, přijímá následující usnesení:

I. Schvaluje
1. Zprávu o činnosti a hospodařetizarok2020.
2. Zptávureviztttkomise zarok2020 a souhlasí - nevymiáhat neuhrazené členské příspěvky
od členů, kte4im bylo ukončeno členství pro neplacení příspěvků.
3. Návrh rozpočtu na rok 202l, včetně předložených pozměňujících náwhů.

II. Ukládá
Jednateli p. Soukup všechny projednané nnény zanéstdo Hospodtiřské směmiceZO azaslat
členům qýboru arevízní komise k ověření.

K bodu 10:
Konference pro přijetí usnesení j e usnášení schopná. Přítomno: 21delegátů , tj. 7 5 oÁ.

Usnesení Konference ZO OS dopravy.n silničního hospodářství a autoopravárensfuí Čech
a Moraly CSAD Fr/dekMístek a.s.

konané dne26.6.202l.

K bodu 12:
Závět konference provedl p. Foldyna. Poděkoval všem přítomným zaúěast.
Předseda mandátové komise p. Šarišslcý osobně ověřil počty hlasujících v jednotliých
bodech.
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