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 Vedení Odborové rady 15.8.2017
přítomni: Zabloudil, Válek, Zewel, Hanuš

nepřítomni: Cibulková, Ing. Douša, Holler.

• VOR přijalo Usnesení (4-0-0), kterým pověřilo funkcí předsedy sekce „zaměstnanci
ČADu“ pana Zdeňka France. Pana Petra Sychru pověřilo funkcí předsedy sekce
Unie frakcí. Dále pověřuje funkcí místopředsedkyně Unie frakcí paní Danu
Pokornou, vše k 1.9.2017. Na pozice místopředsedy sekce zaměstnanci ČADu
budou vypsány volby. Zájemci se mohou přihlásit u pana France či Zabloudila.
Změny nastaly z důvodu, že pan Sychra změnil zaměstnavatele a sekce Unie frakcí
sdružuje i řidiče z jiných podniků, jiných měst a Unie frakcí byla dosud bez vedení.
• VOR přijalo v dalším Usnesení (hlasování 4-0-0) změny v sekci ŘED a to: paní Věru
Suchou odvolává z funkce předsedkyně sekce k 1.10.2017, přeřazuje ji na pozici
náhradník funkcionářů a k témuž datu pověřuje vedením sekce ŘED Pana Jiřího
Pakostu - na dobu tři měsíce. VOR též odvolává z pozice místopředsedy sekce ŘED
pana Romana Křikavu, taktéž k 1.10.2017 a zařazuje jej na pozici náhradník
funkcionářů. VOR z pozice náhradník funkcionářů zařazuje do pozice
místopředseda sekce ŘED pana Josefa Vitvara a do taktéž pozice místopředseda
sekce ŘED pana Josefa Vobořila k termínu 1.10.2017. Hlasování taktéž 4-0-0.
Cílem je aktivnější přístup ke členům a to i v dalších vozovnách včetně agendy
informací, náboru a propagace.
• VOR probral i některé provozní záležitosti a normy, se kterými se bude zabývat
nejbližší VýbOR.
• VOR vyslechl další informace z jednání v podnicích, kde působí sdružené
organizace v OR a projednalo podněty pro jednání Výboru Odborové rady.
• VOR určil 2 termíny pro školení funkcionářů ve dnech 25.+26.září a 10.+11.září.
• VOR rozhodl o možnosti přidělení bezúročné půjčky panu Janu Lališovi, pro
výpadek příjmu v souvislosti nemocí, ve výši 8tisíc, pokud dodá potvrzení mzdové
účtárny o možnosti srážky splátky. Hlasování 4-0-0.
• VOR schválil 1 přihlášku se žádostí o členství v OR. Hlasování 4-0-0.
Další jednání Vedení Odborové rady (VOR) – cca 26. září – od 16hodin na Žižkově.
Nejbližší jednání Výboru Odborové rady(VýbOR) – 6.září zasedačka Motol.
Zapsal a pro webovou stránku upravil: Zabloudil
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