
Zápis
Konference Z,o os DosIA ČsAD Frydek-Místek,

konané dne 5. bíezna 2022
v restauraci ,rU křivého psa"

K bodu l: Zahájení a volba komisí
Konferenci zahájil a řidil p. Rak Lubomír.
Následovala volba návrhové a mandátové komise ve složení:
Mandátovákomise: pp, Hlaváč Lukáš, Foldpa David, Dostál Daniel
Návrhová komise: pp. Kleknerová Hana, Soukup Petr, Mokrošová Lenka
Hlasování delegátů: pro: 25, proti: 0, zdržel se:O

K bodu 2: Z,práva mandátové komise
Předseda mandátové komise p. Hlaváč, konstatoval, že bylo pozvIáno s hlasem rozhodujicím
28 delegátů.
Při hlasovrání o členech jednotlivých komisí přítoímo: 25 delegátů tl. 89 Yo.
Konference je usnášení schopná,

K bodu 3: Návrh programu
Písemně předložen náwh píognmu.
Návrh programu přednesl p. Rak.
Program: 1. Zahájení, voiba komisí.

2. ZpÁva mandáíové komise
3. Přednesení návrhu programu
4. Kontrola usnesení konference ZO z rokl202I
5. Zpráva o činnosti ZO za rok 202l
6. Zpúva o čerpání rozpočtu ZO za rck2021
7 . Zpráva rcvani komise k čerptání rczpočltl2D2l
8. Plán práce a akci na rck2022
9. Návrh rozpočtll ZO na rck 2022
10. Diskuse
1 1. Pfijetí usnesení
12. Závér

Hlasování delegátů: pro: 25, proti: 0 , zdržel se: 0
Konference se dále řídí tímto schváleným progmmem.
Přítomní byli informováni o nutnosti do diskuse se přihlásit pisemně, včetně odevzdání lístků
řídícímu schůze nejpozději po hlavní přestávce.

k bodu 4: kontrola usnesení
P. Rak, přednesl usnesení z konference konané dne 26.6.202l.
Deiegáti konstatovali, že všechny úkoly byly splněny,

Kbodu 5: Zpráva o činnosti ZO za rok 2021
Zpnívu o činnosti odborové organizace za rok 2021přednesl p. Šarišský Květoslav.
Ucelenou zpnál.u měli všichni delegátiv materiálech písemně, včetně seznamu členů, kter,_ým

v roce 2021bylo ukončeno členství pro neplacení příspěvků, popř. požádali o ukončení
členství.
Konference bere na vědomí, bez připomínek a dotazů.
TP: Opožrlěně došel další delegát. Oprava př,ítomno 26 delegátů, f. 92,8 %.

K bodu 6. Z.práva o čerpání rozpočtu 2021
Čerpaní rozpočtu za rok 2021 bylo předloženo v materiálech písemně,
Zprávl píedložl| p. Soukup - podal r"ýklad k jednotlivjm položkám ěerpání rozpočtu ústně

Hlasování delegátů: pro: 26, proti: 0o zdržel se: 0



K bodu 7: Zpráva revDní komise
Zprálu revizní komise měla přednést členka revizní komise p, Ťeštíková Věra. Vzhledem
k hlasové indispozici zprálu přečetl p. ŠariSstY,,

,,Konstatuji, že komise zkontrolovala doklady za rok 2021 a všechny finance, položky,
doklady jsou v souladu s hospodářskou směmicí ZO.
Komise doporučuje nelymáhat neuhrazené členské příspěvky od členů, kterjm bylo
ukončeno členství pro neplacení příspěvků pro nákladnost činnosti."
konference bere na vědomí.

K bodu 8: Plán práce a akcí na rok2022
Delegátům byl předložen v materiálech písemně.
Plrárr pníce a akcí přednesl p. ŠariSst"1,.

Dotazy:P. Rak: Akce Alpy, ktera je uvedenav materálech byla zrušena, pro termín srpen.
konference bere na vědomí.

K bodu 9: Návrh rozpočtu Z,(J na rok 2022
Nálrh rozpočtu na rok2022 byl předložen v materiálech písemně.
Náwh rozpočtu přednesl p. Soukup.
Nebyl podán žádný pozměňují náwh
Illasování delegátů: pro: 26, proti:0, zdržel se: 0

K bodu 10: Diskuse
Příspěvky:
10.1. P. Soukup lysvětlil situaci v ND, včetně dohody s vedením firmy.
10.2. P. Krutilová: Vymáhání pokut ze strany zaměstnavatele za porušení podmínek doprarrrrí
obslužnosti jsou nepřiměřeně vysoké.
Odpovídá: p. Foldyna shmul qývoj jednání s vedením, kterého doplnil p. Soukup
10.3. P. Struhal: Zhodnotil rok 2021 z pohledu člena komise důchodců.
V rámci diskuse o činnosti ZO jednotlivé doíazy delegáttl zodpovězeny ústně. Žádný dďregát
svůj pŤíspěvek nepožadoval uvést do zápisu.

K bodu 11: Přijetí usnesení
V úvodu p. Kleknerová požádala předsedu mandátni komise o kontrolu usnášení schopnosti.
Konference pro přijetí usnesení je usnášení schopná. Přítomno: 26 d,elegáttl,tj.92,8 oÁ.

Usnesení Konference ZO OS dopravy, si|ničního hospodářsM a autoopravárenství Čech
a Moravy ČSAD Frydek Místek a.s.

konané dne 5.3.2022

Konference po vyslecbnutí zpnívy o činnosti, hospodaření za rok 202I, zpt&ry rcvuni
komise, projednání rozpočtu na rok 2022 a diskusi, přijírní následujíci usnesení:

I. Schvaluje
l. Zprál,.tl o činnosti a hospodaření za rok 2021.
2. Zprálu revizní komise za rok 2027 a souhlasí, nelTmáhat neuhrazené členské příspěvlry od
členů, kterým bylo ukončeno členství pro neplaceni příspěvku.
3, Náwh rozpočt,l na rok 2022, včetně předložených pozměňujících návrhů.
4. Zmény v Hospodářské směmici ZO, a to ke dni konání konference,

Dále p. Soukup požádal o projednání návrhů zrněn hospodářské směrnice, kteíou delegáti
obdrželi v materiálu písemně. Z jednotlivých dílenslcých schůzí nevzešel žádný jiný podnět,
Všechny navrhované změny reagují na zv.ýšení cen, poplatků.
O návrhu změny se hlasovalo jako o celku,
Hlasování delegátu: pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0



II. Ukládá
l.Jednateli ZO zaslat e-mailem členské základně zápis z konference, změny v hospodářské

směmici.

H|asování delegátů: pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0

K bodu 12:
Závěr konference provedl p. Šarišslcý, Poděkoval všem přítomným za účast

členové mandátni ko

p. Hlaváč Lukáš

p. Foldyna David

p. Dostál Daniel

členové návrhové komise:

p, Kleknerová Hana ,

p. Soukup Petr

p. Mokošová Lenka

i)]

Ve Frýdku-Místku
dne 5.3.2022

t*o:
Zo (]s

a.i.
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