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 26.9.2017
přítomni: Zabloudil, Válek, Zewel, Hanuš, Ing. Douša, Holler nepřítomni: Cibulková.

• VOR přijalo Usnesení (5-0-1), kterým pověřilo prezidenta OR, požadovat a
prosazovat otevření kapitoly tarifní mzdy v DPP. Navrhujeme současnou KS
vypovědět a uzavřít novou s přenesením většiny, bezproblémových bodů.
• VOR přijalo nového člena (hlasování 6-0-0) do sekce Škodovka.
• VOR přijalo Usnesení (6-0-0), kterým řeší souběh plateb členského příspěvku, kdy
několik členů byť má srážku z platu účtárnou, ještě zasílá platbu na účet v bance.
Vedení Odborové rady rozhodlo, že jako členský příspěvek bude primárně
posuzována platba srážkou prostřednictví mzdové účtárny. Pokud člen souběžně
(schválně či omylem) uloží ještě další peníze na náš bankovní účet, budou mu
evidovány jako dar, který mu spolu s výší bonusu následně vyplatíme v plné výši.
Člen si tak u nás může de-facto třeba spořit na vánoce…
• VOR vyslechl informaci Statutárních zástupců ZO OSD Motol, že v souladu se
začleněním do struktur Odborové rady, zašle informaci vedení DPP o nástupnictví
OR pro účely pracovně právních vztahů právnických osob.
• VOR se následně zabývalo přípravou změn ve Stanovách Odborové rady. Vedení
OR se přiklání u řadových funkcionářů ke tříletému mandátu (vedení se volí jen na rok),
od příštího roku by VýbOR mělo nahradit širší plénum zástupců OO a sekcí, s možností
nominací náhradníků při neúčasti funkcionáře a to se čtvrtletním termínem, při účasti
placeného jednání. Na tato jednání by byla povinnost účasti (nyní je u VýbORu možnost).
Jednání Vedení OR zůstane každoměsíční (jako nyní). Jako podmínku pro činnost
funkcionářů bude napříště i znalost mobilní komunikace a práce s e-maily. Novinkou
bude pojistka akceschopnosti pro případ neusnášení schopnosti orgánů, kdy do doby
svolání usnášeníschopného orgánu převezme pravomoci prezident OR, na základě
komunikace a hlasování per-rollam (hlasování po mobilu). Volby do orgánů OR
proběhnou i za všechny sdružené organizace, zároveň. Pokud by však některé sdružená
OO chtěla své vlastní volby, potřebné pro vlastní samostatnou činnost, sama si je zajistí a
uspořádá.
•

•

Konference- členská schůze Odborové rady a organizací sdružených v Odborové
radě, se koná 16. února 2017 od 16hodin, pravděpodobně v zasedačce v Muzeu
Střešovice. Registrace vaší účasti je na: 774746800 či info@zoosdmotol.cz
Další jednání Vedení Odborové rady (VOR) 24. října – od 16hodin na Žižkově.
Nejbližší jednání Výboru Odborové rady(VýbOR) – 4.října zasedačka Motol.
Zapsal a pro webovou stránku upravil: Zabloudil
www.odborovarada.cz

