Svaz Odborářů Služeb a Dopravy, z. s.
Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8 - Karlín
Fi
Naše č. j.: SOSaD/2020-085

Generální rada
V Praze dne 18. 11. 2020

Všem závodním výborům ZO SOSaD
elektronická zpráva
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v souvislosti s celosvětovou pandemií zaviněnou Covidem 19, s níž se bohužel se střídavými
výsledky potýká i ČR, má Generální rada SOSaD v úmyslu stávající funkční období všech
orgánů (ZV, FV, GR i revizní komise) a tím i funkcionářů v těchto orgánech) prodloužit
na 5 let a v této souvislosti odložit o jeden rok konání sjezdu SOSaD, původně
plánovaného na cca duben příštího roku.
Důvodem je také to, že konání sjezdu předchází vždy konání členských schůzí nebo
konferencí, které před konáním sjezdu zvolí nové funkcionáře jednotlivých ZO a zvolí
delegáty na sjezd, což je proces, který za stávající situace nemožného nebo v budoucnu
zřejmě pouze omezeného shromažďování neumožňuje takový úkol řádně vykonat.
Na základě výše uvedeného hodlá tedy GR SOSaD svým usnesením, přijatým 3/5 většinou,
změnit v tomto smyslu Stanovy SOSaD, když platná právní úprava takové řešení umožňuje,
protože závisí pouze na úpravě stanov. Přestože máte v GR SOSaD vždy své zástupce
s hlasovacím právem, dovolujeme si Vás požádat o názor, zda takové řešení podporujete, či
nikoliv, když případnou individuální obměnu jednotlivých funkcionářů v orgánech ZO i
SOSaD jako takového, máte možnost učinit i v rámci stávajících Stanov SOSaD v podstatě
kdykoliv.
Vaše názory a usnesení v této věci zašlete laskavě na sekretariát GR SOSaD s doručením
nejpozději do 9. prosince 2020.
S pozdravem

…………………………………………..
Jan Kadečka
předseda Svazu Odborářů Služeb a Dopravy
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