ZÁPIS
ze členské schůze Základní organizace OS DLV PILA PASKOV a Odborové organizace PILA
Paskov konané dne 4. 4. 2016 v Restauraci U Čápů v Žabni

1. Informace o aktuálním dění – vytvoření samostatné Odborové organizace PILA Paskov
nespadající pod OS DLV.
Členové byli seznámeni s aktuální situací v odborovém svazu, o změnách ve svazu, o zrušení
Oblasti III a přičlenění základní organizací bývalé oblasti III pod oblast I a II. V reakci na tento
postup pražského ústředí a celkovou situaci v OS bylo minulou členskou schůzí, která se
konala 15. 3. 2016, rozhodnuto o vytvoření samostatné Odborové organizace PILA Paskov.
Předseda informoval o potvrzení registrace ve spolkovém rejstříku a přidělení IČ.
Členové svými podpisy stvrdili přestup do nově založené Odborové organizace PILA Paskov.
Prozatím zůstane zachována i Základní organizace OS DLV PILA PASKOV.
Vedení firmy MMH bude o vzniku nové odborové organizace informováno oficiálním
dopisem.
Úkol: Zajistit formální souhlas s přestupem do samostatné Odborové organizace PILA Paskov
(podpis dokumentu).
T: 30. 4. 2016

Zodpovědný: X. Kaduchová + členové výboru

2. Zásady hospodaření, pravomoc orgánů ve správě majetku odborové organizace
Členové odborové organizace byli seznámeni se Zásadami, které upravují hospodaření a
pravomoci orgánů Odborové organizace PILA Paskov.

3. Kolektivní smlouva MMH
Členská základna byla informována o návrhu kolektivní smlouvy na období 2016 – 2017.
Úkoly:
1) Doplnit do části A.4. Pracovní poměr ujednání o ochraně zdravotně znevýhodněných
pracovníků. Doplnit část B.4. Vánoční příspěvek.
T: 6. 4. 2016
Zodpovědný: J. Juryšek
2) Zaslat návrh kolektivní smlouvy členům k podání připomínek.
T: 6.4. 2016
Zodpovědný: J. Juryšek
3) Zapracovat do návrhu kolektivní smlouvy část týkající se odměňování pracovníků
s odkazem na zákonný požadavek nediskriminace. Mzdový předpis jako příloha
kolektivní smlouvy.
T: 6. 4. 2016
Zodpovědný: J. Juryšek
4) Zaslat připomínky a doplnění k návrhu kolektivní smlouvy.
T: 15. 4. 2016
Zodpovědný: všichni
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Po kompletaci všech připomínek a návrhů se sejde výbor odborové organizace, který
rozhodne o jejich zapracování/nezapracování do návrhu kolektivní smlouvy. Poté bude
kolektivní smlouva předložena zaměstnavateli a bude zahájeno kolektivní vyjednávání.

4. Informace o změně harmonogramu práce a výroby
Členové byli informováni o přípravě nového harmonogramu práce a výroby, který zpracovává
zaměstnavatel v součinnosti s mateřskou firmou v Leobenu. Návrh by měl být zaslán
k připomínkování vedení odborové organizace v průběhu 14. týdne. Po prostudování návrhu
proběhne jednání s vedením firmy.
Úkol: Připomenout zaměstnavateli zaslání materiálů.
T: 5. 4. 2016

Zodpovědný: X. Kaduchová

5. Informace o stavu plateb členských příspěvků
Členové byli informování o stavu plateb příspěvků. V případě, že členské příspěvky nebudou
zaplaceny do 15. 5. 2016, budou neplatiči vyřazeni z odborové organizace.
Úkol: Oslovit neplatiče s poslední výzvou k zaplacení.
T: 15. 4. 2016

Zodpovědný: členové výboru

6. Různé
Předseda informoval o:



založení webu odborové organizace na adrese www.odbory-pilapaskov.cz Web bude
postupně naplňován a rozvíjet se. Členové byli vyzváni k připomínkám a návrhům.
Situaci v hospodaření odborové organizaci a nutnosti provedení změn v přístupu
k internetovému bankovnictví.

Další členská schůze se uskuteční v polovině měsíce května v Hospůdce U Arnošta ve Frýdku.
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