
ČLENSKÁ SCHŮZE ZO OS FN PLZEŇ
                            

V pondělí 7. 11. 2022 se uskutečnila ve středisku TOTEM Bolevec členská
schůze ZO OS FN PLZEŇ. Po prezenci účastníků mohla paní předsedkyně
Martina Suchá zahájit  schůzi  a  přivítat  přítomné členy i  hosty,  kterými
byli:  pan  ředitel FN  MUDr.  Václav  Šimánek, Ph.D., místopředseda
Odborového  svazu  zdravotnictví  a  sociální  péče  České  republiky  pan
Mgr. Lubomír Francl, regionální manažer Odborového svazu zdravotnictví
a sociální  péče  České  republiky pan Bc.  Václav Matoušek a  zástupkyně
účetní firmy Němec SWN paní Ing. Alena Němcová. Nejprve paní Suchá
předala  slovo  zmíněným  hostům.  Jako  první  vystoupil  MUDr.  Václav
Šimánek,  Ph.D.  Pozdravil  přítomné,  poděkoval  jim  za  dobrou  práci,
seznámil je s novinkami ve FN a zodpověděl vznesené dotazy. Dále dostal
slovo  Mgr.  Lubomír  Francl.  Také  on  pozdravil  přítomné  a  seznámil
delegáty členské schůze o jednáních s  vládními představiteli a informoval
o  plánovaných  Krajských  konferencích.  Dále  vystoupil  Bc.  Václav
Matoušek.  Také  on  všechny  pozdravil  a  předal  potřebné  informace.
Poslední pozdravila přítomné  zástupkyně účetní firmy Němec SWN paní
Ing.  Alena  Němcová.  Následujícím bodem členské  schůze  bylo  schválení
programu  členské  schůze  a  zvolení  mandátové  a  návrhové  komise.
Do mandátové komise byly navrženy a zvoleny paní Bc. Ludmila Boková,
Bc. Kateřina Moravcová a paní Milena Schejbalová. Návrhová komise byla
zvolena  ve  složení  paní  Helena  Kubíková,  paní  Jiřina  Malá  a  Bc.  Jitka
Urbánková. Paní Suchá vyzvala mandátovou komisi,  aby spočítala hlasy
a  přednesla  zprávu.  Členka  mandátové  komise  konstatovala,  že  členská
schůze není usnášeníschopná. Dle stanov ZO OS FN PLZEŇ následovala
pětiminutová  pauza  s  občerstvením  a  byla  zahájena  náhradní  členská
schůze  s nezměněným  programem.  Paní  předsedkyně  nechala  znovu
schválit  program  i  obě  komise.  To  již  usnášeníschopná  schůze  mohla
pokračovat dále. Slovo dostala zástupkyně účetní firmy Němec SWN paní
Ing.  Alena  Němcová,  která  přednesla  Zprávu  o  výsledku  hospodaření
a stavu majetku k 31.12.2021. Následně paní Němcová požádala přítomné
o  schválení  Roční  účetní  závěrky  za  rok  2021.  Ta  byla  jednomyslně
schválena. Dalším bodem bylo schválení Návrhu na rozdělení zisku za rok
2021. I zde bylo hlasování jednomyslné. Následovala Zpráva o činnosti ZO
OS  FN  PLZEŇ,  kterou  přednesla  předsedkyně  paní  Martina  Suchá.
Informovala  přítomné  o  práci  výboru.  Seznámila  přítomné  s činnostmi
jednotlivých členů výboru. Paní Suchá vyřizuje veškerou agendu, zúčastnila
se  na  setkání  spojeném  s návštěvou  ministra  zdravotnictví,  spolu
s Bc.  Závadovou  se  účastní  schůzek  s ředitelem  FN,  s Bc.  Moravcovou
a Bc Sýkorovou se zúčastnila Krajské konference,  kde byla nominována
a zvolena, coby delegátka sjezdu OS. Dále se paní Suchá s panem Alexym



zúčastní  Kolektivního  vyjednávání,   Bc.  Sýkorová navštěvuje  Stravovací
komisi  a  má  na  starosti  nástěnku  naší  organizace,  Bc.  Moravcová
zorganizovala  výlet  na  Moravu.  Paní  Janouškovcová  zpracovává
Zpravodaj.  Uskutečnila  zájezd  pro  bývalé  zaměstnance  –  důchodce
na  zámek  Kynžvart.  Mariánských  Lázní  na  Zpívající  fontánu  a  parku
Boheminium.  Taktéž  zorganizovala  výlet  pro  členy  ZO  OS FN PLZEŇ
a jejich  ratolesti  do  Prahy  na  plavbu  parníkem a  návštěvu  ZOO.  Dále
zorganizovala  setkání  bývalých  zaměstnanců  –  důchodců  a  plánuje
Mikulášskou  nadílku.  Paní  Závadová  zajišťuje,  coby  členka  Rekreační
komise,  zájezdy.  S těmi,  které  jsou  plánované  na  rok  2023,  seznámila
přítomné. Poté paní Suchá přešla k dalšímu bodu schůze a předala opět
slovo zástupkyni účetní firmy Němec SWN paní Ing. Aleně Němcové, která
přednesla změny ve Finančním řádu ZO OS FN PLZEŇ, včetně navýšení
základního členského příspěvku od roku 2023 a požádala o jeho schválení,
k  čemuž  následně  došlo.  O  další  hlasování  požádala  v souvislosti
s Rozpočtem  na  rok  2023.  I  tento  byl  jednohlasně  schválen.  Poté  již
předsedkyně Martina Suchá otevřela diskuzi, do které se zapojili i přítomní
hosté z OS.  Pak již k naplnění  programu členské schůze zbýval poslední
bod, a to přednesení a schválení usnesení členské schůze. Usnesení přečetla
členka návrhové komise Bc. Jitka Urbánková. Posledním hlasováním a bylo
usnesení jednomyslně schváleno. Závěrečným slovem se předsedkyně paní
Martina Suchá rozloučila s přítomnými a popřála jim hezký zbytek dne.
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