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„ODBORÁŘI SOBĚ“

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,
P-VOS rozhodlo na svém zasedání dne 28. 6. 2012 o spuštění dlouhodobě
připravovaného projektu pod názvem „Odboráři sobě“.
Podstata tohoto projektu spočívá v možnosti prezentace rekreačních zařízení, která
jsou ve vlastnictví, případně spoluvlastnictví jednotlivých základních organizací (dále
jen „ZO“) našeho odborového svazu (dále jen „OS“). OS nabízí možnost představit
zájemcům o rekreaci jednotlivá rekreační zařízení ZO prostřednictvím webových
stránek OS (webová adresa http://statorg.cmkos.cz ). Možnost využití odborových
rekreačních zařízení ostatními členy OS, kteří nepaří do příslušné ZO, je zásadně
dobrovolná a odvisí od zájmu jednotlivých ZO ve vztahu k racionálnímu využití jejich
objektu.
Konkrétní postup:
Na webových stránkách OS je již dnes zavedena rubrika „Rekreace“. Do této rubriky si
ZO prostřednictvím správce webových stránek zadají formulář, který popisuje
podmínky, za nichž je ZO ochotna poskytnout rekreační pobyt zájemcům (např. cena,
popis objektu apod.). Vzhledem k nutnosti lepší orientace zájemců, doporučujeme
jednotlivým ZO použít přiložený formulář „Pasportu rekreačního zařízení“. Tento
formulář není povinný, záleží na úvaze ZO, jaký si zvolí konkrétní způsob prezentace
rekreačního zařízení. Aktualizace dat uvedených v Pasportu rekreačního zařízení,
bude následně prováděna OS, na základě požadavků jednotlivých ZO.
V případě zájmu, je možno spustit zkušební provoz na webových stránkách OS již tak,
aby byla alespoň částečně pokryta zimní rekreační sezona 2012-2013. Pro případné
dotazy k tomuto projektu je kontaktní osobou za OS Mgr. Arnošt Odvalil, tel. 22414
2275, 739 534 662, email: odvalil.arnost@cmkos.cz

Co nás vede k tomu tento projekt spustit?
Ze zkušeností je nám známo, že nezanedbatelná část ZO je nucena rekreační objekty
v jejich vlastnictví prodat, vzhledem k nedostatku finančních prostředků na jejich
provoz, popřípadě dlouhodobě komerčně pronajmout subjektům, které nemají
s odbory nic společného. Tento poznatek vychází z článku 15.9. Stanov Odborového
svazu, podle kterého je ZO povinna převod nemovitého majetku a jeho příslušenství
mimo Odborový svaz projednat v předsednictvu Odborového svazu. Jedná se často o
turisticky velmi zajímavé objekty v rekreačně lukrativních destinacích.
Za prvořadý cíl si tento projekt klade zvýšit možnost využití kapacity rekreačních
zařízení jednotlivých ZO tak, aby objekt byl maximálně využit a tudíž majiteli přinesl
dostatek finančních prostředků pro údržbu, popřípadě nezbytnou rekonstrukci tohoto
rekreačního zařízení. Za významný rovněž považujeme poznatek, že jednotlivé ZO
sdružené v OS nemají informace o tom, jaká rekreační zařízení ZO našeho
odborového svazu vlastní, respektive která je ochotna k rekreaci našim členům
nabídnout. Například odborář naší ZO v Chebu neví, že v rekreačním zařízení naší ZO
v Jeseníkách je krásně, přičemž nejmenovaná ZO v Jeseníkách má problémy
s využitím kapacity jejího rekreačního zařízení. Uvedený projekt by měl tento
informační nedostatek vyloučit.
Projekt se nazývá „Odboráři sobě“, neboť se domníváme, že finanční prostředky
získané realizací plateb za rekreační pobyt budou využity opět odboráři v rámci
našeho OS a nebudou tímto způsobem dotováni rádoby podnikatelé v cestovním
ruchu. Projekt je postaven na bázi dobrovolnosti, tzn. ty ZO, které nemají problémy
s naplněním kapacity objektu, nemusí na tuto nabídku reagovat.
Věříme, že tento projekt, případné zájemce osloví. Vyplněné pasporty zasílejte na
shora uvedenou kontaktní osobu, včetně případných připomínek a podnětů k tomuto
projektu.
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