Zápis ze členske sčhůze
Odborove orgánizáče PILA Ptení
Místo jednání:

Hospoda Ptenský Dvorek

Datum jednání:

1. 10. 2016

Zahájení jednání:

15.00h

Ukončení jednání:

18.00h

Přítomni:

dle presenční listiny

Omluveni:

dle presenční listiny

Účast:

Členské schůze se z celkového počtu 86 členů, zúčastnilo 38 členů, tj. celkem
44,19%

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Informace o činnosti
Plán činnosti na rok 2017
Různé
Závěr
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K jednotlivým bodům jednání:
1) Zahájení
Předseda Jaroslav Juryšek zahájil členskou schůzi a přivítal všechny přítomné.
Následně byl schválen program členské schůze.
2) Informace o činnosti
Předseda podal přítomným zprávu a činnosti organizace od doby vzniku. Rovněž informoval o
ukončení činnosti ZO, ve které nezůstali žádní členové, která ukončila působení u
zaměstnavatele a de facto tak zanikla. Dále informoval o uskutečněných zájezdech. Dále
informoval o podpisu KS pro rok 2016, včetně Dodatku č. 3 a 4. Ocenil přístup vedení a.s. Dále
informoval o stavu členské základny v naší organizaci. Informoval o nově založeném Svazu
Nové odbory, jehož zakladatele je i naše organizace, o jeho činnosti a náplni.
V rámci tohoto bodu byla vyhodnocena i náborová soutěž naší organizace. Následně byl
vylosován vítěz této soutěže, jímž se stal Jarda Zapletal. Jelikož nebyl přítomen na schůzi,
pobytová poukaz mu bude předán následně.
3) Plán činnosti na rok 2017
Předseda předložil plán činnosti na rok 2017 a rozvrh zájezdů pořádaných naší organizací. Plán
činnosti byl jednomyslně schválen.
4) Různé
V tomto bodě předseda představil nové logo odborové organizace.
Byl také debatován návrh a připomínky ke Kolektivní smlouvě pro rok 2017.
5) Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast a pozornost.

Zapsala: Dana Greplová
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KALENDÁŘ ZÁJEZDŮ A AKCÍ 2017


4. března 2017 – ČLENSKÁ SCHŮZE



8. dubna 2017 – Jarní výstup na Bradlo a Lovecko-lesnické muzeum v Úsově – Jarní výlet do
podhůří Jeseníků s výstupem na Bradlo "Moravský Blaník" a procházkou na zámek Úsov (cca
12 km)



5. - 8. května 2017 – Jarní prodloužený pobyt v Jeseníkách - Ludvíkov pod . - Akce pořádaná
Svazem Nové odbory.



13. května 2017 – Římské památky na Dunaji – Římské město a vykopávky v PetronellCarnuntum v Rakousku, Hrad Děvín v Bratislavě na Slovensku.



3. června 2017 - Dětský den v Ostravě – Návštěva Malého i Velkého světa techniky a
návštěva ZOO či Dinoparku Ostrava.



23. června - 2. července 2017 - I. turnus Dovolená v Biogradu na Moru v Chorvatsku - zájezd
pořádaný Svazem Nové odbory



30. června - 9. července 2017 - II. turnus Dovolená v Biogradu na Moru v Chorvatsku - zájezd
pořádaný Svazem Nové odbory



26. srpna 2017 - Zájezd "Poslední dobrodružství prázdnin" - Návštěva vojenského muzea v
Králíkách a pěchotního srubu K-S 14 "Cihelna", odpoledne na Dolní Moravě - Stezka v
oblacích, Mamutíkův vodní park anebo Adrenalin park.



2. září 2017 - Osoblažsko všemi smysly – projížďka parním vlakem osoblažskou úzkokolejkou
do Osoblahy, návštěva regionálního gastrofestivalu, návštěva zámku ve Slezských Rudolticích
a výstup na rozhlednu na Hraničním vrchu.



23. září 2017 - Za babím létem a burčákem na Pálavu – návštěva zámku Lednice a plavba
lodí na Minaret s následnou procházkou parkem, odpoledne posezení ve sklípku rodiny
Topolanských v Pavlově.



14. října 2017 - Skalní vyhlídky Žďárských vrchů – túra podzimními hlubokými lesy Žďárských
vrchů se skalními vyhlídkami (cca 18 km)



9. prosince 2017 - Advent v Krakově
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