JAK PLNÍME ÚKOLY 2013 v základních organizacích AVZO TS

R

_____________________________________________________
Návrh jak podpo it odpov dnost a iniciativu u ZO AVZO v našich podmínkách.

Jsme práv v polovin prvního tvrtletí a do konce b ezna 2013 musíme zvládnout b žné
organiza ní úkoly, které se každý rok opakují. Podle Stanov AVZO TS R odeslat v termínu:
úhradu lenských p ísp vk AVZO za rok 2013
seznamy len ZO
inventurní seznamy majetku ZO
Snažíme se zvolit takovou metodu, aby p edsedové ZO tuto p ijali odpov dn jako sv j
první a d ležitý úkol. Evidenci pln ní t chto bod m žeme b žn sledovat v ásti „Základní
organizace“ na www.avzo-cr-cz. Náš Olomoucký kraj v roce 2012 pat il mezi ostatními kraji
podle našeho názoru k t m úsp šným. Dokladem toho je po et 94 % ZO, které uhradily
odvody. ást sice po termínu a to ZO Vidnava 26.4.; Autoškola Šumperk 27.4.; Prost jov
26.4.; St elci Tova ov 2. 4. 2012; Dubicko 12. 7 2012. Za tyto úhrady již KRKOL smluvní podíl
40 % neobdržel.
K dosažení ješt lepších výsledk v roce 2013 obracíme se na naše základní organizace
AVZO o pomoc a s p ipomenutím, že všechno záleží na odpov dném p ístupu funkcioná e. I
v této dob máme n kolik neúsp šných pokus navázat kontakt. P edseda ani na t etí e-mail
i telefon neodpovídá. V tšina však p istupuje k povinnostem tak, že zaslouží pod kování,
dokonce má v li ukázat své p ednosti soused m. Toho chceme využít a dokonce vyhlásit
výzvu mezi kraji
O NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY V ÚHRAD

LENSKÝCH ODVOD AVZO V ROCE 2013.

Tuto výzvu sm ujeme na nejbližší sousední kraje Moravskoslezský, Vsetínský a Olomoucký.
Vycházíme ze skute ností získaných z údaj vedených na webových stránkách o základních
organizacích AVZO R a to k výchozímu stavu dne 4. 2. 2013. Jako základ po tu aktivních ZO
je údaj o zaplacení odvod za rok 2012. Ukon ení sledování úhrady bude dnem 31. 3. 2013 a
zve ejn ní na zmín ných stránkách AVZO. P ehled úhrad a po ty ZO k 4. 2. 2013 v tabulce:
Kraj

Po et aktivních ZO

Po et ZO – úhrada 4. 2. 2013

Moravskoslezský
Vsetínský
Olomoucký

25
21
30

5
8
9

Po et ZO k 31. 3.
2013x

Tato výzva je vedena snahou o zlepšení výsledk a pln ní všech hlavních úkol a nebyla
edem dohodnuta s p edstaviteli sousedních kraj . Zve ejn na bude na stránkách AVZO
Olomouckého kraje, p ípadn webu AVZO R. ekáme p ipomínky.
Šumperk 4. února 2013 Antonín Kaláb, p edseda KRKOL AVZO Olomouc

