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Výpis
ze spolkového rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl L, vložka 8944

Datum zápisu:
Datum vzniku:
Spisová značka:
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Účel:

1. ledna 2014
9. ledna 1999
L 8944 vedená u Krajského soudu v Plzni
Odborová organizace bezpečnostních sborů při MŘ PČR Plzeň
Klatovská třída 45/45, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
687 85 682
Odborová organizace

Hlavní činností a účelem je zejména (nikoliv však výlučně) naplňování poslání
odborové organizace v rámci bezpečnostních sborů ve smyslu zvláštního
právního předpisu upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních
sborů, a to pak převážně:
a) prosazování, ochrana a rozvoj oprávněných zájmů, sociálních jistot a práv
příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen "příslušníků") a zaměstnanců,
b) zlepšování podmínek pro výkon služby a pracovních podmínek příslušníků a
zaměstnanců, včetně podílu na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a jeho kontroly,
c) zajišťování zpráv, informací pro své členy a zajištění projednání záležitostí,
které se týkají výkonu služby a členů - to vše zejména jednáním mezi
bezpečnostním sborem a příslušníky (členy) nebo jednáním mezi bezpečnostním
sborem a příslušným orgánem odborové organizace za účelem dosažení shody
o podmínkách výkonu služby členů,
d) zajištění specifických informací o pravděpodobném vývoji zaměstnanosti v
bezpečnostním sboru, stavu a struktuře příslušníků v bezpečnostním sboru,
základních podmínkách výkonu služby a jejich změnách a stavu bezpečnosti a
ochrany zdraví při výkonu služby,
e) poskytování bezplatného právního poradenství a právní pomoci členům OOBS
MŘ PČR Plzeň (dále jen "člen") v souladu s příslušnými prováděcími předpisy,
které jsou vydány v mezích a působnosti stanov a
f) poskytování sociální podpory členům.
Statutární orgán (individuální):
předseda:
Ing. ALEXANDER BURDA, dat. nar. 29. května 1967
Husova 774/17, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Den vzniku funkce: 26. ledna 2017
Počet členů:
1
Způsob jednání:
Za odborovou organizaci je oprávněn jednat a vystupovat předseda samostatně.
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