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Program pro VOR 6/2021: 

Účast: Zabloudil Jiří , Válek Vlastimil, Suchá Věra, Zabloudilová Hana 
omluveni: Cibulková Lucie- zastupující člen VOR: Pliska Petr, Hejný Jiří- zastupující člen 
VOR: Holler Petr, Zewel Zdeněk- zastupující člen VOR- Pakosta Jiří.  
 

- Zkouška hlasovacího zařízení,  
- určení zapisovatele(-lky)- 7:0 zvolena p. Zabloudilová 
- situace na Moravě – co se týče BDS – jeden člen přešel do utajeného 

členství, přihlášky Prostějova akceptujeme, ‚ČAD zatím vyčkává, jak se 
změní situace, někteří přejdou do utajeného členství 

      - Usnesení pro Konferenci   

- Jiné:   podpis všech přijatých Usnesení VOR  z 1 – 5 /2021 
- realizace Motoláčku číslo 44 (v létě) 
- výdej peněz na Dětské tábory 
- výdej dárků a peněz Jubilantům 1-6/2021 
- kolečko 
- Vyúčtování cesťáků, účasti a jiných plateb 
- - Přijetí nových členů  

Usnesení -VOR– 2325-02-06-21-JZ             Schválení materiálů a dalších 
potřeb pro Konferenci 2021       Usnesení 2325 –  

 VOR schvaluje tiskové materiály na Konferenci a dává souhlas s jejich 
tiskem u Ing. Douši ( cca 40 ks ). 

 VOR dále souhlasí s návrhem na zajištění občerstvení, kancl. Potřeb a 
technického zajištění dle dohody a s důrazem na bezpečnost proti přenosu 
viru. 

 VOR doporučuje Konferenci schválení všech Usnesení určených pro 
schválení Konferenci 2021 a obsažených v materiálu pro konferenci. 

              Hlasování : odsouhlaseno        7:0:0  
- Kolečko: 

- Vlastimil Válek – nastavení signálu čoček, nechodí přihlášky na TEK, 
dotaz na navýšení mezd na příští rok 

- Petr Holler – neoprávněné testování pracovníků, kteří prodělali Covid 
nebo jsou očkováni. Úklid na šatnách, zajištění bezpečnosti, zaznamenány 
závady, špína, prach – předáno na správu budov. Petr donesl přihlášku 
nového člena 

- Jiří Pakosta – zatím žádné jednání neproběhlo. 
- Věra Suchá – z BOZP – nahlášen neobvyklý úraz 
- Petr Pliska – nastínění situace v Blansku 
- Zabloudilová Hana – předložen zápis ze setkání s p.Francem. 
- Zabloudil Jiří – info o jednání s managementem DPP 
- Přijato 18 nových členů  - odsouhlaseno 7:0:0  

 
Datum : 2.6.2021                                                                   Zabloudilová Hana 


