
Zápis ze zasedání valné hromady Odborového sdružení hasičů Praha a ZO UBS hasiči Praha 
 
 
dne: 10.1.2012 
místo: HS3, Argentinská 149, Praha Holešovice 
 
 
Předsedající: 
za OSHP -1. místopředseda Petr Brabec 
za ZO UBS - předseda Ladislav Čapek, místopředseda Martin Nedvěd 
 
Zapisovatelé: 
Petr Brabec, Martin Nedvěd 
 
Zúčastněných členů OSHP 31 
Zúčastněných členů ZO UBS HP 33 
 
Informace zprostředkované vedením OSHP a ZO UBS: 
- uvední, seznámení s programem 
- infoservis odborů, informace o předávání informací prostřednictvím webu a emailu 
- informace o chystaném odstoupení členů představenstva OSHP a chystané mimořádné valné hromadě pro účel 
zvolení nových 
- informace o chystaném systému internetových voleb 
- informace o rozpočtu odborových organizací 
 
- vysvětlení jednotlivých složek platu, na základě jakých podmínek se vyplácejí 
- informace o opravných prostředcích (odvolání, přezkumné řízení, rozklad, žaloba), za jakých podmínek a v jakých 
lhůtách se podávají 
- informace o předmětu připravovaného přezkumného řízení 
- informace o podmínkách, za jakých může být příslušník propuštěn 
- informace o vyúčtování fondu FKSP, návrhy na změny ve fondu a v kolektivní dohodě 
- informace o budoucích akcích obou odborových organizací 
 
ZO UBS zvolila na post 2.místopředsedy Aleše Kocnera (HS3/C) 
Hlasování: 
Zúčastnilo se 33 členů 
Pro hlasovalo 33 členů 
Proti hlasovalo 0 členů 
Zdrželo se 0 členů 
 
Nové složení výboru ZO UBS hasiči Praha : 
předseda - Ladislav Čapek 
1. místopředseda - Martin Nedvěd 
2. místopředseda - Aleš Kocner 
 
Vedení odborů zaznamenalo návrhy členů na řešení u vedení HZS: 
- přijímání nových příslušníků v době stop-stavu 
- nové identifikační označení (jméno) na helmách 
- zbytečně nákladné služební cesty 
- přesun dovolených do dalšího roku 
- vyvěšování možností rekrekreace, zájedů a dalších akcí na webu HZS a stránkách odborů 
- přesun výstrojních bodů 
- podrobnější zprůhlednění FKSP, a jaké další nákupy zahrnují jednotlivé položky fondu (viz. nákup triček, posiloven) 
- statistika využívání RS Bedřichov, Hory Matky Boží, statistika využívání lázeňských pobytů  
 
Diskuze 
 
Závěr zasedání 
 
 
 
 
 
 

Za OSHP, Petr Brabec _____________________________ 
 
 

Za ZO UBS HP, Ladislav Čapek ____________________________ 


