USNESENÍ
SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ A DELEGÁTŮ KSLP - České společnosti
pro zaměstnaneckou participaci, z.s.
ze dne 5. 12. 2015
Shromáždění členů a delegátů KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s.
1) bere na vědomí
a. zprávu o činnosti za uplynulé období a náměty pro další činnost
b. zprávu o hospodaření (za roky 2013 a 2014)
c. zprávu kontrolní komise ke zprávě o hospodaření
2) schvaluje nové Stanovy
3) podle nových Stanov volí
a. představenstvo spolku na další čtyřleté období ve složení:
Dr. Bohumil Bystřický
Ing. Magdaléna Hunčová, PhD.
Ing. Eva Krtková, CSc.
Ing. Jan Procházka, CSc.
Ing. Miroslav Stainer, CSc.

b. kontrolní komisi spolku na další čtyřleté období ve složení:
Pavel Dobiáš
Radislav Kasík
Dr. Jarmila Šmídová

4) ukládá
a. zaměřit další činnost spolku
-

na dokončení připravované publikace o ekonomické demokracii, zejména s
aktualizací vzhledem k uprchlické krizi a možnému jejímu dílčímu řešení i
například demokratickými formami zacházení s azylanty. Přitom se zaměřit na
propagaci společných forem hospodaření s nevyužitými pozemky obcí se
zapojením sociálně ohrožených, především jako možnou formu rozvoje
sociálního bydlení a zavádění pravidel demokratické samosprávy případného

nouzového ubytování azylantů a migrantů v našem státě;
-

na podporu zakládání obecních podniků se spoluvlastnictvím v nich
pracujících zaměstnanců a všeobecnou podporu dalších forem lokální
ekonomiky v demokratické, především komunitní správě (energie, odpady,
potraviny aj.);

-

udržovat mezinárodní styky s organizacemi podporujícími zaměstnanecké
vlastnictví (IAFP, EFES) a ucházet se o spolupráci na grantech EU;

b. využívat k těmto cílům spolupráci s Alternativou Zdola (AZ) a jinými
organizacemi vhodného zaměření; aktivity AZ podpořit darováním námi dříve
zakoupených knižních publikací, s tím, že členové KSLP budou mít k těmto
publikacím zajištěn přístup prostřednictvím AZ;
c. vydat knižně publikaci o ekonomické demokracii zatím s pracovním názvem –
Ekonomika a demokracie – vize, pokusy a omyly;
d.

vzhledem k možným problémům s autorskými právy neposkytovat volně
informace, získané z cizí i domácí literatury, na webových stránkách spolku, ale
pouze členům spolku pro jejich osobní potřebu, a to výhradně e-mailem;

e. informovat případné zájemce-sympatizanty o možnostech získat členství ve spolku;
f. podržet členské podíly DLA ku prospěchu spolku.

