Odborová rada převzala roli jednání Výboru základní organizace OSD Motol a roli jednání vedení ROH.
Oba orgány sdružila ve společný Výbor OR, který oba orgány nahrazuje. Statutárním orgánem je Vedení OR.

Záznam z jednání Operativní konference 2.8.2017
přítomni: Zabloudil, Válek, Ing. Douša, Jantač, Richterová, Suchá, Křikava, Schmid.

Operativní konference nahradila neusnášeníschopný Výbor odborové rady.
Nepřítomní funkcionáři obdrželi možnost, nominovat za sebe náhradníky z řad členů.
Hlasování při Konferenci podléhá jiným pravidlům, než schůze Výboru či Vedení
Odborové rady a rozhodují pouze zúčastnění. Operativní konference má právo přijmout
rozhodnutí, které podléhají schvalovaní Výborem. Operativní konference (dále jen OK) :
• předala finanční a věcný dar panu Motlovi, při příležitosti odchodu do důchodu.
• OK souhlasila s poskytnutím právní pomoci kolegovi Jiřímu Hanušovi, v souvislosti se
sporem o výši odškodnění po pracovním úrazu (8pro -0proti -0 se zdržel-a).
• OK stanovila příspěvek za účast na OK na částku 500,-Kč (hlasování 5-1-2)
• OK rozebrala varianty výpočtu členského bonusu. Nabízí se možnost individuálního
přístupu ke každému jednotlivci či (jako loni) výpočtu částky z průměru (všechny
příjmy děleno počet platících). OK nebyla v rozhodnutí v jednotě a povedeme proto
souběžně výpočet obou variant a rozhodne Výbor OR až v závěru roku. Z logiky věci,
při individuálním přístupu by lidé s menším příjmem brali méně, ti s větším příjmem
pak více. Rozdíl by přesáhl i tisíc Kč. Nůžky se by výrazně rozevřeli. Nyní, v průměru, je
rozdíl mezi bonusy max. do šest set částky. I nadále vyplatíme členům celou částkudar, kterou na ně dostaneme od podniků. V DPP jde o 360Kč na člena, ale pokud je
členem i jiné odbor. organizace, zasílají nám pak částku pokrácenou (180 či jen 90Kč).
Zaleží tedy i na vás. Vašim vícečlenstvím se vám dar krátí….Těm ve více OO výrazně.
• OK vyslechla návrh prezidenta OR na změny v sekci ŘED, které chce předložit Vedení
odborové rady. Z rozpravy a nezávazného hlasování byla zjištěna případná podpora
tohoto kroku. Řidiči a řidičky TRAMvají by měli doplnit mladí a nový funkcionáři.
Bohužel se tak neděje a podle p. Zabloudila sekce dlouhodobě stagnuje. Za sekci a její
činnost je odpovědná představitelka sekce. Pí Suchou také čeká delší rekonvalescence
a je třeba řešit zástup. Cílem změn je tedy oživit zájem členů o tuto sekci i zkusit její
rozšíření do dalších lokalit- vozoven, kde nám funkcionáři chybí a členská základna je
zde, bohužel, minimální.
• OK byla seznámena s obsahem letního čísla Motoláčku (M34). Bude opět plné
zajímavostí, informací, rad i zábavy. Tisk proběhne v polovině srpna.
• OK byla informována o připravené akci Sklípek (14+15.října) a o akci Šumava 10.-13.9.
• OK byla informována o uzavření kanceláře v pátek 15.9. z důvodu DOVOLENÉ.

Zapsal a pro webovou stránku upravil: Zabloudil
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