
Zápis č. 13/2016 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA  

ze dne 16.3.2016 
 
Přítomni: 
HS OD pp. Foldyna, Onderka, Soukup  
HS TÚ p. Rak 
HS MKD pp. Dostál 
 HS ND p.  
HS THP p. Kleknerová 
 
 
 Ověřovatelé zápisu: pp: Rak, Onderka 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Hospodářské výsledky 
3. Příprava Dne dětí 
4. Škodní události 
5. Stav členské základny 
6.  Různé 
 
  
 
K bodu 1: 
Zápis č. 8/2015, bod 8.2. -  pojištění odpovědnosti -  dořešit v rámci února 2016. 
                                                                                             Zodp: p. Soukup-splněno  
Zápis č. 9/2015, bod 6.7. - problém neoznačených zastávek po právní stránce. Písemně oslovit vedení 
na základě vyjádření Policie ČR.                                           Zodp. pp.Foldyna,Onderka – splněno. 
Vzhledem k rozdílným výkladům sjednat schůzku s GŘ p. Vavříkem. 
Zápis č.10/bod 7.2  - kalkulace ceny pořádání celorepublikového turnaje v sálové kopané. Náklady 
v rozsahu 8 - 10 000,-Kč. Možná spolupráce s vedením. V ZO souhlasí. Další organizační, včetně 
zapojení hráčů, kteří se zúčastňují, bude zpracováno do jednání předsednictva OS –k zapracování do 
celorepublikových akcí.                                                          Zodp: Foldyna, Soukup-splněno. 
Zápis č.11/ bod 9.10. Projednat s V OD směrné pro zácvikanty, nevytíženost nově pořízených busů 
v rámci so+ne. Otevřít jednání s magistrátem  - jednat s krajem na změně podmínek? Oslovit  Ř OD ke 
schůzce.                                                                                   Zodp: p. Soukup, Foldyna 
Zápis č.12 /5 – proběhne návštěva u p.Mecy J.                       Zodp. pp.Foldyna, Onderka 
Zápis č.12/6 Den matek a žen. Termín 6.5. 2016. Organizační samostatně v různém. 

Zodp: pp. Soukup, Foldyna – splněno. 
Zápis 12/8.3 vybavení busů couvací kamerou. Dle slov pp. Hájek, Onderka spolupracují s V OD. 
V rámci března odzkoušení bezdrátové kamery, funkčnost. V dubnu, projednat s vedením, které vozy 
vybavovat, kritéria.                                                                     Zodp: p. Onderka 
Zápis 12/8.4 Vedení sice vypracovalo plán odstavení, ale bez většího zájmu jakkoliv kontrolovat plnění. 
Dokonce je v plánu nedodržení odstavení – větší počet odstavených busů, než parkovacích míst. 
Znovu požádat V OD o rozšíření, popř. časové možnosti odstavení busů v areálu. 
                                                                                                 Zodp: p. Soukup 
Zápis 12/8.6 –Proplácení kapesného za přepravní systém. Po jednání s GŘ a Ř ND došlo ke shodě a 
skutečně tento příplatek není vázán na délku služební cesty.         Zodp: Foldyna, Popovič – splněno. 
Zápis 12/8.7. Informaci pro řidiče v rámci tzv. netočny na Rivieře – proběhla ústně na poradě, sloučit 
s informací jak postupovat na „nezástavce“.                                 Zodp: pp. Soukup, Onderka 
 
 
 



 
 
K bodu 2: Hospodářské výsledky 
Do doby jednání V ZO nebyly dodány. 
 
 
K bodu 3: Den dětí 
V ZO rozhodl přispět na nákup knihy v knihkupectví Kapitol - poukázkou v hodnotě 150,- a 100,- Kč 
Distribuce poukázek od  5.-31. května tr. u jednatele, popř. po dohodě. 
Platnost poukázky do 24.6.2016 
Oslovení knihkupectví, výroba poukázek – p. Kleknerová 
Plakát zajistí p. Kleknerová. 
Informaci zašle + vyvěšení na zpravodajích – p. Soukup 
3.2. V ZO podporuje akci p. Pospíšila,která je spojená i se zábavou pro zúčastněné děti a rozhodl o 
příspěvku do 50,-Kč/dítě na nákup „sladkých“ odměn. 
3.3. Vzhledem k rozdílnosti názorů na průběh „Mikulášské nadílky“ nejpozději do jednání v květnu 
podat návrhy.                                                                                      Zodp: všichni členové V ZO  
 
 
 
K bodu 4: Škodní události 
Mrocková Pavlína        ze dne 25.1.2016          ve výši  5 000,-Kč     V ZO souhlasí 
Kostelanský Jaroslav    ze dne 12.12.2015         ve výši  5 000,-Kč     V ZO souhlasí 
Železník Martin            ze dne 11.12.2016        ve výši  5 000,-Kč     V ZO souhlasí 
Ragan Jan                     ze dne 24.6.2016          ve výši  5 000,-Kč      V ZO souhlasí 
Vrábel Ladislav            ze dne 7.12.2015          ve výši 37 314,-Kč     V ZO souhlasí 
Papík Rudolf                 ze dne 2.7.2015           ve výši  1 574,- Kč    V ZO souhlasí 
Stropek Pavel                ze dne 3.1.2016           ve výši 1 745,- Kč     V ZO souhlasí 
Anlauf Roman               ze dne 24.8.2015         ve výši 14 481,-Kč    V ZO souhlasí 
Klimša Roman                            2016              ve výši   1 044,- Kč   V ZO souhlasí 
Klimša Roman                            2016               ve výši  5 341,-Kč     V ZO souhlasí 
Klimša Roman                            2016               ve výši 5 000,-Kč      V ZO souhlasí         
 
 
 
K bodu 5: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí stav zaměstnanců za měsíc únor 2016. 
V ZO bere na vědomí stav a pohledávky za prac. neschopnost delší 14 dnů. 
Nový členové: Kateřina Justová 
                        Štefan Hulinko 
                        Michal Doležal 
Ke dni jednání stav členské základny: 
498 členů (285+62+151) 
112 nečlenů v zam. poměru 
 
 
K bodu 6:Různé 
6.1. Den matek a žen 
Termín 6. května 2016 
Zajištěna exkurze v Marlence,  pohoštění v restauraci Sauna, včetně možnosti využít bowling. 
(Zaplacena již zálohová fa pro 30 osob.) 
Zajistit svoz ČSAD – Lískovec: p. Foldyna 
Objednat menu v rozsahu 220,- Kč : pp. Kleknerová, Soukup   



 
 
 
Upřesnit bowling – rozsah od 17 -19 h: p. Soukup 
Vytvořit pozvánky, včetně návratky: p. Kleknerová, Soukup 
 
6.2 Bulharsko – po spojení účastníků – zájemců ze  ZO OV, upřesnit podmínky.: p.Kleknerová 
 
6.3. Organizační vinný sklípek – termín 8. – 9. října 2016, včetně návštěvy zámku Buchlovice 
Cena: 1 300,- Kč.( Dotace na zúčastněného odboráře: 400,-Kč) 
Podmínky, přihlášky, včetně zálohy upřesní organizátor v průběhu května 2016. 
 
6.4. Konference a postřehy jednotlivých členů výboru 
p. Rak – údiv nad názory členů, jejich kalkulace, že nedostávají zpět svůj příspěvek ve stejné výši. 
Příspěvek do odborů má především zajišťovat provoz jak celorepublikového svazu, tak naší kanceláře.  
( Náklady na právní pomoc, podpory při nenadálých situací – dlouhodobá nemoc, úmrtí.. ) Na dalším 
místě drobné odměny při životních výročích, bezplatným dárcům krve, atd., a teprve následně možné 
„benefity“ s prioritou, tj. s možností čerpání pro nejvíce členů – jako např. příspěvek na pojištění 
způsobených škod. Popř. další dle rozhodnutí konference v rozsahu rozpočtu. 
 p. Soukup – vzhledem k zájmu již neprodlužovat délku jednání, požádal V ZO při zasílání materiálu 
členům o možnost se vyjádřit k prac. době jednatele 
Zaslat materiál z konference, včetně upozornění na změny po ověření. Zodp: p. Soukup 
 
6.5. Placení členských příspěvků po dobu nemoci – upozornit členy, včetně možnosti čerpat sociální 
podporu. Oslovit e-poštou, včetně důsledků. V případě neplacení více jak 2 měsíce, bez zájmu se 
dohodnout ukončit členství.                                                             Zodp: p. Soukup  
 
 
Zapsal: p. Soukup 
Ověřovatelé: …………………….. 
                      ……………………. 
 
 
 
 
 
 
          

Předseda V ZO OS DOSIA 
p. Foldyna David      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


