
  ZÁPIS Z KONFERENCE 
 

Dne: 30. 1. 2017, zahájeno v 15:10 hodin 
Zapisovatel: Petr Grof 
Ověřovatelé: Vladislava Bergerová, Martin Mládek 
Klíč: 1:15 
Program: 

 Zahájení 

 Zpráva o hospodaření za rok 2015 a 2016, rozpočet na rok 2017 

 Zpráva revizní komise 

 Zásady hospodaření na roky 2016 – 2020, změny, doplnění 

 Volební řád, informace o volbách v roce 2017 

 Vystoupení pozvaných hostů 

 Diskuse 
 
Zahájení: Předseda Petr Řezníček přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s 
programem konference. 
 
Zpráva o hospodaření za rok 2015 a 2016, rozpočet na rok 2017: Místopředseda Petr 
Grof přečetl zprávy o hospodaření za roky 2015, 2016 a přečetl návrh rozpočtu na rok 
2017. O rozpočtu na rok 2017 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: Nikdo z přítomných nenavrhl a neměl nic k 
doplnění do zásad hospodaření na 2017 až 2020.  
 
Volební řád a informace o volbách v roce 2017: Předseda Petr Řezníček přednesl 
návrh volebního řádu a poté informoval o průběhu voleb, které se uskuteční od 20. 2. 
2017 do 27. 2. 2017. Dále informoval o volbě nového kandidáta na sjezd. Navrhl, aby 
tuto volbu provedl nový zvolený závodní výbor a nechal o tom hlasovat. Návrh byl 
jednohlasně schválen. Poté byla jednohlasně zvolena tříčlenná volební komise ve 
složení, předseda volební komise Ing. Václav Homola, členové Petra Benešová a 
Jaroslav Přib. Následovalo hlasování o návrhu volebního řádu na rok 2017, který byl 
jednohlasně schválen. 
 
Vystoupení pozvaných hostů: Předseda Petr Řezníček omluvil nepřítomnost 
pozvaného hosta a sám informoval o průběhu vyjednávání kolektivní smlouvy. 
 
Diskuse: Přednosta železniční stanice Liberec Ing. Václav Homola nastínil výlukovou 
činnost a s tím související zaměstnanost na rok 2017. 
 

 
KONEC v 16:10 hodin 


