
  ZÁPIS Z KONFERENCE 
 

Dne: 30. 11. 2015, zahájeno v 15:10 hodin 
Zapisovatel: Petr Grof 
Ověřovatelé: Ing. Václav Homola, Jolana Štefanová 
Klíč: 1:10 
Program: 

 Zahájení 

 Zpráva o hospodaření, rozpočet na rok 2016 

 Zpráva revizní komise 

 Zásady hospodaření na roky 2016 - 2020 

 Vystoupení pozvaných hostů 

 Diskuse 
 
Zahájení: Předseda Petr Řezníček přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s 
programem konference. Hostem je pan Pavel Ploc. 
 
Zpráva o hospodaření a rozpočet na rok 2016: Hospodářka Štěpánka Šubrtová 
přečetla zprávu o hospodaření za rok 2014 a přednesla návrh rozpočtu na rok 2016.  
O rozpočtu na rok 2016 se po té hlasovalo, byl jednohlasně schválen. 
 
Zpráva revizní komise: Zprávu revizní komise přečetl její člen pan Martin Beneš a 
poděkoval celému závodnímu výboru za hladký a bezproblémový chod organizace. 
 
Zásady hospodaření na roky 2016 – 2020: Předseda Petr Řezníček přednesl návrh 
hospodaření na roky 2016 – 2020 a zdůvodnil změny, které v návrhu jsou. Například 
zvýšení jednorázového příspěvku při odchodu do starobního důchodu, změna sazby za 
denní pobyt na chatě ve Starých Splavech, upřesnění pravidel jejího užívání a zavedení 
storno poplatku. Dále pohovořil o nákladech spojených se zřizováním nového 
vodovodního systému v chatové osadě Staré Splavy, které je chata č. 97 součástí. Při 
diskuzi o rozpočtu pro rok 2016 byl do návrhu v bodě číslo 6 "Organizace a 
hospodaření" připsán Podpůrný fond v rozmezí 5000,- až 10000,- Kč, kde o výši částky 
bude rozhodovat závodní výbor. Následovalo hlasování o zásadách hospodaření v 
letech 2016 - 2020, které bylo jednohlasně schváleno. 
 
Vystoupení pozvaných hostů: Za hosty vystoupil Pavel Ploc a pohovořil o vývoji 
vyjednávání kolektivní smlouvy na rok 2016 a nabídl přítomným členům své služby při 
jakémkoliv problému. 
 
Diskuse: Místopředseda Petr Grof seznámil přítomné s činností webových stránek OSŽ 
Liberec, se změnou u pojištění Kooperativa, kterou nabízí OSŽ, a o chystané údržbě 
chaty ve Starých Splavech. Přednosta železniční stanice Liberec Ing. Václav Homola 
nastínil výlukovou činnost na rok 2016 a odpovídal na dotazy ohledně vody na stavědle 
v žst. Chrastava a přecházení cestujících přes koleje tamtéž a dále o problému 
bezbariérového přístupu v žst. Hrádek nad Nisou. 

KONEC v 16:45 hodin 


