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Místo jednání: Hospoda Ptenský Dvorek 

Datum jednání: 4. 3. 2017 

Zahájení jednání: 15.30h 

Ukončení jednání: 17.00h 

 

Přítomni:  dle presenční listiny 

Omluveni:  dle presenční listiny 

Účast: Členské schůze se z celkového počtu 95 členů, zúčastnilo 43 členů, tj. 

celkem 45,26% 

 

 

Program členské schůze: 
1. Zahájení 
2. Informace o činnosti  
3. Zpráva o hospodaření za rok 2016 
4. Zpráva Revizora účtu za rok 2016 
5. Plán činnosti na rok 2017 
6. Návrh Rozpočtu 2017 
7. Různé 
8. Usnesení 
9. 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 a předseda přítomné seznámil s organizací 

členské schůze. 

2) Informace o činnosti 

Předseda podal přítomným zprávu a činnosti Odborové organizace v uplynulém roce, o 

uskutečněných schůzích a o uskutečněných zájezdech. Dále informoval průběhu transformace 

organizace a vymanění se z OS DLV. O podpisu KS pro roky 2017-18. Informoval rovněž o stavu 

členské základny naší. 

3) Zpráva o hospodaření 2016 

4) Zpráva Revizora účtu za rok 2016 

Předseda přítomné seznámil se Zprávou o hospodaření Odborové organizace za rok 2016 /viz. 

Přílohy/ a Zprávou Revizora účtu. Krátce byly okomentovány jednotlivé položky přednesené 

Zprávy o hospodaření. Především byla zmíněna výrazná úspora na odvodech vystoupením z OS 

DLV a sjednání příspěvku na činnost organizace od Javořice, a.s. 

Závěrka hospodaření za rok 2016 byla jednomyslně schválena. 

5) Plán činnosti na rok 2017 

Předseda navrhl plán činnosti na rok 2017 s tím, že se v průběhu roku uskuteční celkem osm 

zájezdů /viz. Příloha/. Plán činnosti byl jednomyslně schválen. 

6) Návrh rozpočtu na rok 2017 

Úvodem předseda přednesl návrh na úpravu Limitů hospodaření, které byly jednomyslně 

schváleny v navržené variantě. Předseda dále přednesl Návrh rozpočtu Odborové organizace 

na rok 2017. Návrh rozpočtu na rok 2017 byl jednomyslně přijat /viz. Příloha/. 

7) Různé 

Předseda informoval o činnosti a aktuálních nabídkách Svazu Nové odbory. Stejně tak i 

plánovaných akcích: Jarní Ludvíkov 2017–květen, Chorvatsko 2017–červen a červenec. 

8) Usnesení členské schůze 

Předseda přednesl přítomným návrh usnesení z členské schůze. Všechna Usnesení byla 

jednomyslně schválena /viz. Příloha/ 

9) Závěr 

Předseda poděkoval přítomným za účast. Pozornost a zájem o činnost organizace. 

 

Zapsala: Dana Greplová  
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Usnesení  
ze č lenske  sčhů ze Odborove  organizače PILA Ptení  konane  dne 

4. 3. 2017 ve Ptenske m Dvorků 
 

Členská schůze po projednání: 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

1. Zprávu předsedy o účasti na členské schůzi při jejím jednání, ze které vyplývá, že 

jednání schůze je usnášeníschopné a všechna přijatá usnesení jsou platná 

 pozváno bylo celkem   95 členů 

 přítomno je     43 členů, tj. 45,26 % 

 pro přijetí usnesení je potřebných  22 hlasů 

2. Stanovisko Revizora účtu k Závěrce hospodaření za rok 2016 

3. Informaci předsedy Jaroslava Juryška o činnosti za rok 2016 

4. Informace o kolektivním vyjednávání KS pro roky 2017-18 

5. Informace předsedy Jaroslava Juryška o činnosti Svazu Nové odbory a nabídkách 

výhod 

II. SCHVALUJE 

1. Program členské schůze 

2. Výsledky hospodaření za rok 2016 

3. Limity hospodaření odborové organizace 

4. Rozpočet na rok 2017 

5. Plán činnosti na rok 2017 

III. POVĚŘUJE 

1. Řízením členské schůze pana Jaroslava Juryška 

IV. ZVOLILA 

1. Zapisovatelem schůze p. Danu Greplovou. 

 

Schváleno účastníky členské schůze dne 4. 3. 2017 ve Ptenském Dvorku 
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PŘÍLOHY K ZÁPISU: 
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