Zápis
ze 4. zasedání Rady Ústředního zastupitelstva Odborového sdružení Čech,
Moravy, Slezska, konaného dne 29. října 2018 v Praze,

v sídle„Centrály“, Politických vězňů 9, Praha 1, (1. patro, č. dveří 74)
________________________________________________________________
Účast: JUDr. Grospič Stanislav, Křížek František, Havlíček Václav, Kraus
Antonín, Dr. Pernes Zdeněk, Saleta Václav, Vlková Jana, Mlčák
Stanislav, Ing. Vladimír Folprecht, Ing. Jan Stupka, Sedláček Vladimír,
Peč Martin,
Omluven: Mareš Petr

P r o g r a m:
1. Informace o průběhu a výsledku jednání komunálních a senátních
voleb 2018
– JUDr. Grospič
2. Informace o příspěvkové morálce základních článků a individuálně
organizovaných členů OS ČMS za 1. – 9. měsíc roku 2018
Informace o stavu finančních prostředků na Fondu Karla Heneše
– Fr. Křížek
3. Předběžné plnění rozpočtu ÚZ OS ČMS, včetně rozpočtu na kontrolu
BOZP pro rok 2018
– Ing. Folprecht, Fr. Křížek
4. Informace o přípravě „Setkání mladých odborářů SOF“
– JUDr.Grospič, Ing. Peč
5. Diskuse
6. Různé
a) Návrh na doplnění komisí „Odborného aktivu při ÚZ OS ČMS“
(návrhy na doplnění členů do komisí přineste s sebou)
b) Předběžná informace o stavu členské základy – Fr. Křížek
Zasedání Rady ÚZ OS ČMS zahájil v 9,15 předseda JUDr. Stanislav
Grospič, přivítal přítomné a seznámil je s programem. Podkladové materiály pro
dnešní jednání obdrželi přítomní písemně, některé byly předneseny ústně.
O návrhu programu bylo hlasováno.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ověřovatelé tohoto zápisu: Radou ÚZ OS ČMS byli schváleni:
JUDr. Grospič Stanislav a Křížek František
Zapisovatelé: František Křížek,Vlková Jana
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K bodu 1
Informace o průběhu a výsledku jednání komunálních a senátních
voleb 2018
Předseda ÚZ OS ČMS JUDr. Grospič informoval o průběhu a výsledcích
komunálních a senátních voleb v ČR. Vyzval členy Rady ÚZ OS ČMS, aby se
k průběhu a výsledkům voleb ve svých krajích vyjádřili. V komunálních volbách
levice výrazně oslabila, došlo u levicových stran k poklesu členské základny.
Vzato na vědomí.
K bodu 2
Informace o příspěvkové morálce základních článků a individuálně
organizovaných členů OS ČMS za 1. – 9. měsíc 2018
Informace o stavu finančních prostředků na Fondu Karla Heneše
Výkonný tajemník OS ČMS František Křížek hovořil o stavu placení
členských příspěvků OS ČMS a o příspěvkové morálce.
Přítomným byly rozdány materiály písemně.
Stav placení členských příspěvků OS ČMS
a) Přehled o úhradě členských příspěvků od 1.1.2018 do 30.9.2018
-základní články
b) Přehled o stavu placení členských příspěvků od 1.1.2018 do 30.9.2018
-individuální členové
Stav placení mimořádných příspěvků OS ČMS
Přehled stavu placení mimořádných příspěvků od 1.1.2018 do 30.9.2018
Stav placení příspěvků na Fond Karla Heneše
-Přehled o stavu placení příspěvků od 1.1.2015 do 30.9.2018
Ing. Folprecht informoval, že při zasílání finančních prostředků přes účet
se přesně nepozná, o jaké příspěvky jde, a proto doporučil jejich označení a to:
Číslem 1 – Členské příspěvky
Číslem 2 – Mimořádné příspěvky
Číslem 3 – Příspěvky na fond Karla Heneše.
Příspěvky s tímto označením zasílat již od 1. listopadu 2018.
Výkonný tajemník František Křížek zašle dopisy na všechny organizace,
které dosud nemají zaplaceny členské příspěvky za rok 2018.
Zároveň bylo uloženo pozvat do konce roku 2018 manžele Vlčkovy na
Centrálu OS ČMS, kde jim bude osobně poděkováno za dlouholetou a aktivní
spolupráci s OS ČMS, za placení členských příspěvků a bude jim předán věcný
dar.
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Po diskusi členů Rady došlo k upřesnění a doplnění materiálů, týkající se
placení členských příspěvků.
O doplněných materiálech bylo hlasováno. Při hlasování byl vysloven
souhlas.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
K bodu 3
Předběžné plnění rozpočtu ÚZ OS ČMS, včetně rozpočtu na kontrolu
BOZP pro rok 2018
Ing. Vladimír Folprecht uvedl předložené materiály, které byly členům
rozdány písemně.
Vyhodnocení rozpočtu ÚZ OS ČMS k 30.9.2018
Vyhodnocení plnění rozpočtu účelové dotace státu na výkon odborové kontroly
BOZP k 30,9,2018
Po diskusi a zodpovězení dotazů byly předložené materiály schváleny
s tím, že do konce roku 2018 bude zavedeno internetové placení účtů.
Při hlasování byl vysloven souhlas.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

K bodu 4
Informace o přípravě „Setkání mladých odborářů SOF“
JUDr.Grospič a Ing. Peč informovali o přípravě a zabezpečení „Setkání
mladých odborářů SOFu v ČR“, které by se mělo uskutečnit v termínu duben květen 2019. Další jednání proběhne začátkem příštího roku za účasti předsedy
Grospiče, Ing. Peče a zahraničních partnerů.
Po obsáhlé diskusi byla informace vzata na vědomí.
K bodu 5
Diskuse
Diskuse proběhla u každého bodu zvlášť.
K bodu 6
Různé
a) Návrh na doplnění komisí „Odborného aktivu při ÚZ OS ČMS“
Na doplnění komisí nebyl předložen žádný návrh.
b) Předběžná informace o stavu členské základy – Fr. Křížek
Členové Rady obdrželi informaci o stavu členské základny OS ČMS.
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K INFORMACI:
byly rozdány materiály:
1. „Sto let od zrodu Československa: mýty, falzifikace a zamlčování
v soudobých sdělovacích prostředcích“
–Prof. Ing. Václav Průcha, CSc
2.Vodkaz č. 2/2018
–Vladimír Sedláček
Vzhledem k tomu, že byl program jednání 4. zasedání Rady ÚZ OS ČMS
vyčerpán, poděkoval předseda ÚZ OS ČMS JUDr. Stanislav Grospič
přítomným za aktivní účast na jednání Rady ÚZ OS ČMS, které zakončil
ve 13,05 hod.

Ověřovatelé zápisu:

JUDr. Grospič Stanislav

Křížek František

Zapisovatelé: František Křížek, Jana Vlková
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