
USNESENÍ

KONFERENCE ORGANIZACÍ SDRUŽENÝCH V KRAJSKÉ RADĚ SENIORŮ
JIHOČESKÉHO KRAJE

KONFERENCE

1. VOLÍ
    delegaci Jihočeského kraje na 3. sjezd Rady seniorů České republiky ve složení:
    BEZEMEK Bohumil, JUDr.
    BOŽOVSKÁ Jana
    KOLÁŘ Jan, RSDr.
    KUBÁK František, Mgr.
    NOLLOVÁ Marie, Mgr.
    OULEHLOVÁ Libuše
    SCHELL Jaromír
    SVOBODA František
    ŠTEFLOVÁ Anna
    ŠVANCAR Stanislav
    ŘEHÁKOVÁ Marie
    ŽILÁKOVÁ Marie
       
2. SCHVALUJE
    a/ Zprávu předsednictva o činnosti krajské rady
    b/ Zprávu předsednictva o hospodaření krajské rady
    c/ Zprávu krajské kontrolní a revizní komise
    d/ Zmocnění předsednictva krajské rady, aby doplnilo delegaci Jihočeského kraje na 3. sjezd Ra-
        dy náhradním delegátem, pokud to bude z důvodu mimořádně vzniklých okolností nezbytné
    e/ Potvrzení platnosti dokumentu „Hlavní směry činnosti krajské rady v dalším funkčním obdo-
        bí“, schváleného na předchozí konferenci konané 2. prosince 2015

3. POTVRZUJE
    a/ Členství v krajské radě ve složení:
        Josef ARNOŠT, Jarmila BAŠTOVÁ, JUDr. Bohumil BEZEMEK, František BÍZEK, Jiří DRÁ-
        BEK, Blažena FRCALOVÁ, Jana HARTVICHOVÁ, Jan HOMUT, Zdena HRŮZOVÁ, Josef
        JIRSA, Mgr. Miluše JOANIDU, RSDr. Jan KOLÁŘ, Jan KRASL, Mgr. František KUBÁK, 
        Mgr. Marie LIENAU, Marie LUDVÍKOVÁ, Mgr. Milada MAŠKOVÁ, Ing. František MER-
        HAUT, RSDr. Otakar MICHAL, Václav MINAŘÍK, Mgr. Marie NOLLOVÁ, Jiří NOVÁK,
        Jaroslacva NOVÁKOVÁ, Eva NOVOTNÁ, PaeDr. Jitka PAPEŽOVÁ, Ing. Marie PAUKEJO-
        VÁ, Květa RŮŽIČKOVÁ, Marie ŘEHÁKOVÁ, Marie SIMOTOVÁ, František SVOBODA,
        Edith ŠRÁMKOVÁ, Stanislav ŠVANCAR, Marcela ŠTVERÁKOVÁ, Dušan TOMAŠČÍK,
        Mária VOJÍKOVÁ, Věra VOTÝPKOVÁ, Marie ŽILÁKOVÁ 

    b/ Členství v krajské kontrolní a revizní komisi ve složení:
        Anita BENČÍKOVÁ, Ing. Arnošt OLIVA, Libuše OULEHLOVÁ

4. BERE NA VĚDOMÍ
    a/ Členství v předsednictvu krajské rady ve složení:
        JUDr. Bohumil BEZEMEK, Jana HARTVICHOVÁ, Mgr. Miluše JOANIDU, RSDr. Jan KO-
        LÁŘ, Mgr. František KUBÁK, Mgr. Milada MAŠKOVÁ, Václav MINAŘÍK, Mgr. Marie
        NOLLOVÁ, Jaroslava NOVÁKOVÁ, PaeDr. Jitka PAPEŽOVÁ, Marie ŘEHÁKOVÁ, Fran-



        tišek SVOBODA, Stanislav ŠVANCAR

    b/ Obsazení řídících funkcí v krajské radě ve složení:
        b1/ předseda: JUDr. Bohumil BEZEMEK
        b2/ 1. místopředsedkyně: Mgr. Milada MAŠKOVÁ
        b3/ místopředsedové: Mgr. František KUBÁK, Mgr. Marie NOLLOVÁ
    c/ Předsedkyní krajské kontrolní a revizní komise je Libuše OULEHLOVÁ
    d/ Čestným předsedou krajské rady je Václav MINAŘÍK

5. UKLÁDÁ
    krajské radě a jejím orgánům
    a/ Vyhodnotit připomínky a náměty vzešlé z průběhu jednání konference, zaujmout k nim stano-
        visko a postoupit je věcně odpovědným orgánům
    b/ Publikovat na webových stránkách a v Době seniorů informaci o konferenci
    c/ Udržovat stávající a rozvíjet další kontakty s orgány státní správy, se seniorskými a dalšími or-
        ganizacemi k naplňování oprávněných zájmů a potřeb seniorů v Jihočeském kraji
    d/ Informovat seniorskou veřejnost o účasti krajské delegace na 3. sjezdu Rady seniorů České re-
        publiky, uplatnit závěry a náměty sjezdu ve své činnosti

6. DOPORUČUJE
    a/ Členským organizacím
        a1/ informovat členskou základnu o průběhu a výsledcích krajské konference. Obdobně postu-
              povat ve vztahu ke 3. sjezdu Rady
        a2/ svou aktivní účastí podpořit akce, které budou vyhlašovány krajskou radou
    b/ Ústředním orgánům Rady seniorů České republiky
        b1/ usilovat o prosazení spravedlivé důchodové reformy, nadále prosazovat různá zvýhodnění
              pro důchodce, zdravotně postižené občany a nízkopříjmové domácnosti jako formu kom-
              penzace nízkých důchodů a příjmů
        b2/ návrh Zákona o seniorech skloubit s požadavky, které ze stanov Rady vyplývají pro činnost
              rad seniorů na krajské i nižších úrovních
        b3/ jako partner společnosti Sun Drive Communications v projektu slevových karet Senior Pas
              zajistit, aby zmíněná společnost neodkladně přistoupila k vybudování portfolia poskytova-
              telů slev v Jihočeském kraji
        b4/ v Době seniorů obnovit obsah rubriky „Tribuna čtenářů“ tak,  aby vystihovala názory seni-
              orů na hlavní problémy ze života seniorské populace 
        b5/ organizovat výměnu zkušeností z práce krajských rad seniorů

7. OCEŇUJE
    dosavadní podporu, která se krajské radě dostávala ze strany orgánů Jihočeského kraje i statutár-
    ního města České Budějovice a vyslovuje přání, aby se tato spolupráce nadále rozvíjela.
    Rovněž oceňuje snahu ústředních orgánů Rady seniorů při prosazování oprávněných zájmů a pot-
    řeb seniorské populace.

    Krajská rada seniorů děkuje Jihočeskému kraji za poskytnutí jednací místnosti a další doprovod-
    né služby, které přispěly k úspěšnému průběhu konference!
        


