
 
 
Zápis ze schůze  Vedení Odborové rady, dne 5.8.2020 
 
Účast:   Zabloudil, Franc*, Douša**, Suchá, Válek, Zabloudilová 
Omluveni: Hejný* , Cibulková**, Zewel***        (*=náhradou za) 
Host: Fiala Luboš, z důvodu jeho oslavy 70 a odchodu do důchodu 
 
Zkouška hlasovacího zařízení,  určení zapisovatele(-lky)- 6:0 prošlo 
pí Zabloudilová bude vždy rovnou zápis psát do PC, ten se následně 
vytiskne, podepíše a založí….. 
 
Blahopřání a předání daru jubilantovi p.Fialovi vč. k jeho odchodu do 
důchodu. – ač pozván a termín potvrdil, nedostavil se – dárky uloženy, 
odsouhlaseno předání na příští Vor/For – bude pozván. 
 
Rekapitulace úkolů z minulého VOR: 

• Zřízení PC pro funkcionáře a pro naše členy s připojením na internet 
a s tiskárnou- hotovo. Plán do 10.000,-  vše (vč. legálních programů- 
např. ofic. WIN 7) stálo 10.120,-. Umístěno v kanclu v Motole. 

• Zajistit novou FAB ke vstupu, vzhledem k nutnosti předat klíč 
funkcionářům přeloženo na FOR 10/20 – k předání je nutná účast 
všech funkcionářů...budou k účasti vyzváni… 

• Zajištění školení. Školení proběhlo, plán počítal s výdajem 20.000,-
Kč. Účast funkcionářů byla nízká, nicméně vzhledem k zhýralosti 
některých výdaje dosáhly 19.500,-. K chování účastníků bude 
rozprava a samostatný návrh Usnesení.  Byla přijata pomocnice 
funkcionářů (ing.Veronika Kreuzigerová) se zaměřením a úkoly 
náboru členů pro Slezsko (ŠT Ostrava). 

• Zjištěna a zaslána panu Francovi alternativa ke svazovému pojištění 
odpovědnosti za škodu zaměstnavateli – náborový prvek. 

Další program: 
• Usnesení 2185 – Procházka- nezaplacení závěrečné FA (po 

odebrání tel. čísla pro včasné neplacení faktur) 
VOR rozhodl, zkráceně - s odkazem na usnesení 2185-08-05-JZ, že dluh 
člena vůči organizaci- nezaplacená Faktura- bude stržen z jeho aktivního 
členského bonusu. Odhlasováno - 5:1 

• Rozprava a návrh Usnesení ohledně průběhu školení 
funkcionářů. Návrh Usnesení 2180. 



VOR rozhodl, usnesení 2180-08-05-JZ, že souhlasí s pouze omluvou za 
nevhodné chování na školení funkcionářů ing. Jaroslava Douši. 
Odhlasováno 5:0 

• Rozprava a návrh Usnesení ohledně nevyúčtované akce ROH – 
Usnesení 2181. 

VOR rozhodl / umožnil – předání vyúčtování akce na VOR dne 5.8.2020 
 

• Rozprava a návrh Usnesení ohledně vyjednávání v DPP a 
v ČAD Blansko – Usnesení 2182. 

VOR rozhodl,  
Usnesení –2182-08-05-JZ, – odloženo k projednání na září 6:0 prošlo 
 
(…že nevidí důvod k revizi svých návrhů a pověřuje určené vyjednavače, 
aby požadoval navýšení mezd atd. ve smyslu našeho návrhu. Funkcionáři 
pověřeni sběrem podpisů pod listinu podpory stávky vyhlášené Odborovou 
radou… V případě vyhlášené Stávky bude o vánocích zbylý členský bonus 
vyplacen pouze těm členům, kteří se aktivně zapojí…) 

• Rozprava a Usnesení nad chováním p.Rychtáře- Usnesení 
2183-08-05-JZ 

VOR zve p. Rychtáře na příští zasedání (jako hosta), aby se vyjádřil k dané 
situaci -  6:0 prošlo 

• Rozprava a Usnesení podzimní zájezd- Usnesení 2184. 
VOR rozhodl, že Odborová rada v termínu 9.-11.10.2020 uspořádá 
podzimní víkendovou akci na Benešovsko…  
Usnesení 2184-08-05-JZ, pověřuje kulturního referenta, zkráceně …za 
bezproblémový průběh akce, dále viz. Usnesení. Vyúčtování akce do 30 
dnů. Předpoklad dotace 22.500,-. 6:0 prošlo  - plakát viz níže. 

• Info o změně Zákoníku práce při doručování výpovědi. 
Výpověď pokud nepodepíšete, zasílá se poštou, po 15.denní době se stává 
platnou. Mění se výpočet dnů dovolené. 

• Jiné – přijetí nového člena – Hanzák František – 6:0 prošlo  
          

Doplnění programu:      Vyúčtování cesťáků, účasti a 
jiných plateb  Případné přijetí nových členů  – 

výplata  Pozn. JZ:   odměna za 1.000,- /člen  je  při 

srážce ze mzdy 1%  
     Originál založen 
 
 



 
 

Benešovsko Víkendový zájezd   

9.- 11. 10.  2020 
9.10. odjezd z Blanska v 8*00, či z 
Prahy hl. n. v 10 hodin. Prohlídka 
Čapího Hnízda Olbramovice 

Prohlídka obce Křečovice (Vesničko 
má středisková)  Ubytování DM 
Neveklov 

10.10. Snídaně 
Památník 
Josefa Lady 
Hrusice 
   oběd 
Pivovar Velké Popovice  
   ubytování 

11.10. Snídaně 
Konopiště,    ve cca 14.00 
cesta domů 
 

Cena pro Blansko (ČAD): člen =570,- nečlen (doprovod) 
1.560,- ve flexi 1.600,-Kč.    
Cena pro Prahu (DPP a ŠT): člen=730,- nečlen (doprovod)  
1.720 ve flexi 1.800,- Kč. 
 

Přihlášky (a platba) u pana France – 602 552 224.  

Platba přihlášených možná též každý návštěvní pátek v kanceláři 
v Motole.  Přihlášky jsou možné od 5.8.2020 do 18.9.2020, 
nebo obsazením míst (autobus a ubytování = 45).  
V ceně je doprava, ubytování, snídaně, vstupné do památníku a 
exkurze v pivovaru. 


