5.Konference ZO OS KOVO Cedima
Meziměstí
Dne 21.3.2014 se konala již pátá výroční konference naší odborové organizace. Tentokrát jsme si
nechali připravit konferenci na klíč. Soukromý (SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s) Zámeček
Meziměstí se stal dějištěm našeho setkání. V pěkném prostředí se sešlo 23 delegátů a 3 hosté. Účast
byla skromnější , ale těsně nadpoloviční. Tady si neodpustím poznámku , že účast přislíbila většina
členů,ale dorazilo jich podstatně méně.

Místo konání Zámek Meziměstí

Konference měla standardní průběh. Řídícím konference byl zvolen Kamil Sedral. Schválen byl
program i členové mandátové a návrhové komise.
Předseda přednesl Zprávu o činnosti, kde zdůraznil úspěšné Kolektivní vyjednávání, které přineslo
navýšení základních mezd o 5%, navýšení hodnoty stravenek a částečné omezení celozávodní
dovolené. Zachování všech dalších výhod (benefitů).
Informoval o stavu členské základny (45 členů) ,kde se daří získávat další členy,situaci komplikuje
uzavíraní smluv na dobu určitou a s tím spojená fluktuace zaměstnanců.
V oblasti informací se přiznal k nesplněnému slibu obnovení internetových stránek naší organizace ,
které záhadně zkolabovaly zhruba před rokem.V současné době došlo k nápravě a již jsou spuštěny
stránky nové, na vlastní doméně www.zooskovo.cz ,kde odvedl dobrou práci člen VZO Martin Hak a
IT specialista Jiří Žemlička.
Zprávu o hospodaření přednesla Alena Hasmanová. Naše hospodaření za rok 2013 skončilo zhruba 10
tisícovým schodkem,ale není důvod k panice na účtu je dostatečná rezerva.
V roce 2014 jsme také přešli na internetové bankovnictví. Další krok na cestě k moderní odborové
organizaci.

Kamil Sedral,Alena Hasmanová a Martin Martinec při jednání 5.konference

Očekávaným bodem bylo vystoupení našeho hosta, ředitele společnosti ing. Jiřího Kozáka. Seznámil
přítomné se stavem společnosti Cedima a zdůraznil, že pro zachování konkurenceschopnosti je
důležitá kvalitní práce všech zaměstnanců. K tomu má přispět i nový systém řízení výroby (zásobníky
práce, terminály na vykazování ),který se uplatňuje od začátku roku a u zaměstnanců není ještě úplně
zažitý,to se ukázalo i v otevřené diskuzi,která následovala jako další bod programu,kde většina
příspěvků byla na téma nové organizace výroby. Konference v tu chvíli připomínala výrobní poradu.

Účastníci konference

Je víc než jasné ,že vedení společnosti v nové organizaci výroby vidí progres,zatímco někteří z nás
(zaměstnanců) takové nadšení nesdílí.
Ředitel společnosti také připomněl blížící se 10.výročí působení Cedimy v Meziměstí (od 2005)
http://cz.cedima.eu a s tím spojené společenské události,které se chystají v příštím roce.

Členové mandátové komise Jaroslav Drahorád a Marie Bartschová

Po návrhu usnesení , které zapracovalo všechny podněty a připomínky a bylo přijato většinou
přítomných následovala večeře a volný program.

Bratři Dušan a Lukáš Stupkovi nechyběli na žádné konferenci

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci konference, všem členům i hostům, za účast a
pozorné obsluze pod vedením paní Simony Svobodové. A za rok se těším na další konferenci, kdy
budeme volit nové řídící orgány naší odborové organizace.
Kamil Sedral
Zprávu si můžete přečíst také na našich stránkách WWW.ZOOSKOVO.CZ , kde se časem objeví i celá
FOTOGALERIE z konference.

