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Zápis z 1.konference ZO OS KOVO Cedima Meziměstí
Dne 11.6.2010 proběhla 1.Konference ZO OS KOVO CM.Jedná se největší pravděpodobností
o první konferenci nezávislých odborů ve společnosti Cedima (do roku 2005 Strojtex ).
Pozváno bylo 58 delegátů (členů ZO). Konference se zúčastnilo 31 delegátů (53 %) a tři hosté
(ředitel společnosti a dva pracovníci RP OS KOVO HK).

Delegáti konference

Konferenci zahájil předseda ZO přivítáním delegátů a hostů.Pracovní předsednictvo navrhlo ,
aby konferenci řídil Kamil Sedral . Návrh byl jednohlasně přijat.Konference schválila jak
program , tak mandátovou (Osobová Libuše(předseda),Andršová Miroslava,Sloupenský Oto)
i návrhovou (Martinec Petr(předseda),Adamů Miroslav,Bachura Vlastimil) komisi.
Následovala zpráva o hospodaření ZO,kterou přednesla paní Libuše Osobová.Ta seznámila
přítomné delegáty s výdaji a příjmy za rok 2009, se zůstatkem na účtu a
v pokladně.Informovala o změně v zasílání odborářských příspěvků na účet ZO ,šlo o známý
problém bankovních poplatku za každý příspěvek zvlášť ! Dnes se převádí vybrané příspěvky
najednou a ušetří se tím nemalé peníze. Paní hospodářka ještě přečetla zprávu DaRK.
Dalším bodem programu byl návrh na změnu Statutu ZO ve smyslu rozšíření VZO na 7
členů.Ten byl přijat stejně jako kandidatura Marie Škodové ,která byla do rozšířeného

zvolena.Od jejího zvolení si slibujeme lepší spolupráci se střediskem Schock ,kde pracují
převážně ženy.

Libuše Osobová,Kamil Sedral a Petr Martinec

Ve zprávě o činnosti ZO se předseda Kamil Sedral krátce zabýval rokem 2009 ,ale hlavně
zhodnotil relativně krátké období svého působení v jejím čele (od ledna 2010 ) .
Poukázal na 100% nárůst členské základny z 29 na 58 členů.Zlepšení informovanosti o dění
v odborové organizaci díky pravidelně aktualizované nástěnce a hlavně díky spuštění
webových stránek www.odbory-cedima.wz.cz ,kde se nejen odboráři, ale i ostatní
zaměstnanci mohou seznámit s děním v odborové organizaci (účast na školeních,schůzky
VZO,jednání s ředitelem společnosti), ale najdou zde i odpovědi na časté dotazy nebo
Kolektivní smlouvu a mzdový předpis na rok 2010. Na závěr seznámil přítomné delegáty
s plánem činnosti na druhou polovinu roku 2010 ( např.kontrola a aktualizace KS ).
Hlavním bodem vystoupením prvního z hostů ředitele společnosti Cedima ing. Jiřího Kozáka
bylo zhodnocení nelehkého období krizového roku 2009,kdy došlo k dramatickému poklesu
zakázek . Přesto firma nepropustila žádného zaměstnance a zachovala všechny benefity.
Výhlídky pro letošní rok jsou nadějné.Dostatek zakázek,nová pracovní místa,proplácení
přesčasů, zvyšování platů(nadtarifní složka o 2%) to potvrzují.
Dále i ředitel ocenil změnu ve vedení odborové organizace (lepší komunikace) a zdůraznil
důležitou úlohu odborů v oblasti bezpečnosti práce.
Diskuze s pracovníkem RP OS KOVO HK JUDR. Milanem Kutnarem , který nábídl řediteli
závodu nezávislou kontrolu bezpečnosti práce a ing. Růženou Beranovou,která odpovídala na
dotazy delegátů,schválení rozpočtu a návrhu usnesení to byl poslední body programu.

Hlasování

Závěrem poděkoval předseda ZO (řídící) všem přítomným za účast a konferenci ukončil.
Ano malá účast delegátů ( alespoň že nadpoloviční), jednotné hlasování (jako v časech
minulých),váznoucí diskuze to jsou některé sporné momenty konference ,ale když si
uvědomíme ,že pro většinu přítomných (i pro předsedu) delegátů to byla první odborová
schůze ,nebyla to prohra.

Kamil Sedral

