Zápis č. 1 – 15.11. 2010
Zápis z členské schůze VOS – Základní odborové organizace 1841/1, PF JU České
Budějovice
Přítomno: 39 členů (z 55)
1) Zahájení – J. Pečlová (členka stávajícího výboru) přivítala členskou schůzi a zahájila
jednání – rovněž nastínila program schůze
2) R. Cvach informoval stručně o volební proceduře a představil kandidáty navržené na
doplnění výboru ZOO (bez titulů: Cvach, Pavličíková, Čejka) a rovněž kandidáty
navržené do kontrolní komise (Dvořáková, Janásová, Jurásková). Vyzval také plénum,
aby případně navrhlo další vhodné kandidáty – nestalo se tak.
3) R. Cvach dále navrhl osoby pro volební komisi (bez titulů: Petr - předseda, Adámek,
Petrášková) – jmenovaní byli schváleni veřejnou volbou jednohlasně.
4) Kolega Petr zahájil samotné volby. Dle stanov VOS byla splněna podmínka
o nadpoloviční většině členů ZO VOSu PF na členské schůzi (39 z 55). Volby
proběhly tajným hlasováním s tímto výsledkem (hlasy v závorce):
Výbor ZO byl doplněn takto:
Cvach (37 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 1 neplatný), Pavličíková (35 pro, 0 proti, 1 zdržel
se, 3 neplatné), Čejka (39 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 neplatné)
Kontrolní komise byla zvolena takto:
Dvořáková, A. (38 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 neplatný), Janásová (39 pro, 0 proti, 0
zdržel se, 0 neplatné), Jurásková (37 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 1 neplatný)
5) Vzhledem k tomu, že byla naplněna podmínka Stanov VOS o nadpoloviční většině
hlasů odevzdaných pro navržené kandidáty, byly provedené volby členskou schůzí za
uznané a byly oznámeny výsledky – předsedou volební komise (Petr).
6) Během práce volební komise J. Pečlová informovala členy o vyplácení benefitů za rok
2010 (částka 1 500,-Kč na člena/podle pracovního úvazku, vyplácení do 17.12.2010) a R.
Cvach nastínil vizi v této oblasti pro následující období.
7) V krátké pauze se nově doplněný výbor a nově zvolená KK sešly ke krátkému jednání,
aby ze svých středů zvolily předsedy jednotlivých orgánů.
Výbor bude pracovat v tomto složení: Mgr.Radek Cvach (předseda), Matyušová
(místopředseda), Pečlová (pokladník), Pavličíková a Čejka (předseda, místopředseda a
pokladník byli zvoleni jednohlasně)
Kontrolní komise bude pracovat v tomto složení: Dvořáková A (předsedkyně), Janásová a
Jurásková.
8) R. Cvach a J. Pečlová nastínili dále plénu organizaci vánočního setkání na PF (asi 8.12.
2010) a některé další organizační záležitosti (web, pravidla pro benefity apod.)
9) závěr – nově zvolení funkcionáři – v čele s předsedou p. Cvachem – poděkovali za
důvěru a členská schůze byla ukončena.

Zapsala: Jitka Pečlová

