
Zápis č. 17/2016 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 22.7.2016 
 
Přítomni: 
HS OD pp. Foldyna, Soukup  
HS TÚ p. p. Rak 
HS MKD p.  
 HS ND p. Wojcik  
HS THP p.Kleknerová 
 
Omluveni: pp. Dostál, Popovič, Onderka  
Ověřovatelé zápisu: pp: Rak, Kleknerová 
 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení  
2. Škodní události 
3. Kontrola čerpání  rozpočtu ZO  
4. Stav členské základny 
 5. Příprava setkání s jubilanty 
6. Různé 
 
 
K bodu 1: Kontrola zápisu 
Zápis č.15/7.12. Vyzvat řidiče OD k fotodokumentaci - nedodržování sil. zákona, např.. odstavení na 
zastávkách, atd. Tento materiál zasílat zástupcům ve V ZO, kteří předají podklady Policii ČR, Městské 
policii FM k dořešení. (Foto by mělo obsahovat datum pořízení.)                     
                                                                                                   Zodp: p.Onderka, Soukup- splněno 
Písemně informovat Magistrát FM o neprovedených opatřeních na Riviera-točna. 

                                                                                                    Zodp: p. Foldyna-splněno 

(Odpověď a následné řešení, včetně termínů vyvěšena na zdržovně OD- příloha zápisu.) 
Zápis č.16/5.9   Jednání s vedením o změně hodnocení v MKD. Obě strany ve shodě v uvedených 
bodech: 
 a) stávající systém, tj. za ujeté km, N+V není dobrý. (Řidiči jsou řízení spedicí a práci si nevybírají.) 
b)průměrná hodinová mzda je v tuto chvíli  104,-Kč  
c)vedení má zájem i nadále jasně vykazovat tzv. zákonné příplatky ve výši stanovené KS 
d)všechny příplatky vedení dodalo  
Další jednání  dle časových možností zodpovědných osob.  Zodp: p. Popovič,Dostál,Soukup 

 

 
K bodu 2: Škodní události 
Universálová Monika   ze dne 16.05.2016   4 530,-   V ZO souhlasí 
Kolář Pavel                  ze dne 14.032016    6 653,-   V ZO souhlasí 
Veselý Petr                   ze dne 21.04.2016   4 909,-   V ZO souhlasí  
Vyvial Zdeněk              ze dne 16.02.2016   5 000,-   V ZO souhlasí 

 
   
K bodu 3: Kontrola čerpání rozpočtu ZO 
K 30.6.2016: 
(Souhrn jednotlivých položek v procentech: Příjmy 52,3%. Výdaje 46,5% 
 V ZO bere na vědomí, že revizní komise ZO v měsíci červenci 2016 provedla dvě kontroly 
a) Hotovostní pokladna – bez závad 
b)Pokladní deník za měsíce duben-červen – bez závad 



 
 
 
K bodu 4: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí stav zaměstnanců za měsíc červen 2016. 
Nový člen: Siuda Jiří 
                  Kičmer Ondřej 
                  Kahánek Aleš 
Členů:  500 (286 + 65 + 149).  Nečlenů z řad zaměstnanců: 111  
 
K bodu 5: Příprava setkání jubilantů 
Datum konání 18.listopadu 2016 od 15:00 hod. Restauraci, sál, menu. Zodp: p. Foldyna. 
(50 let -16 osob, 60 let – 9 osob, odchod do důchodu -5 osob) 
Organizační opatření, včetně pozvánek, atd.                                          Zodp: p. Soukup 
 
K bodu 6:Různé 
6.1. Petice řidičů k nevhodným sedadlům řidiče ve vozech SOR předat vedení, včetně řešení z jejich 
strany.                                                                                        Zodp: p. Foldyna  
6.2.Info o výměně dodavatele automatů v areálu. 
6.3.Návrh pro vedení k vytvoření směrnice – pravidla čerpání dovolené.Opravit v kapitole III. na min. 
2 týdny – V ZO souhlasí. Příloha zápisu.                                      Zodp.: p. Soukup 
6.4. Info o odvezení nefunkční tiskárny Minolta do opravy za účelem posouzení ceny za opravu, popř. 
vyřazení. Provede firma Kaňok. 
 V ZO rozhodl o opravě i přes překročení položky kan. potřeby, na základě ohodnocení stavu tiskárny 
včetně náplní na 90%. Po opravě v ceně 3 100,-Kč ponechat v majetku ZO jako náhradní tiskárnu. 
6.5. Info ze svazu o rámcové pojistce pro případ dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti 
k výkonu práce (rozsah bohužel jen řidiči bus a strojvedoucí metra). 
 Vytvořit plakát – vyzvat možné zájemce.                                      Zodp: p. Soukup 
6.6.Info o průběhu škodních událostí v roce 2015. Doposud uplatňováno 53 škod v hodnotě 513 425,-
Kč. Cca 102 685,- z toho uhrazená spoluúčast, tj. 410 740,- Kč plnění pojišťovny. V roce 2015 jsme 
pojistili 298 členů za cenu 293 987,- Kč. 
6.8. Info ze stran řidičů OD, že příspěvek na praní není snižován alikvotně. Zodp: p.Foldyna-splněno. 
6.9. Info – o zájmu firmy Dům barev vytvořit pro naše zaměstnance slevové karty s 10% slevou na 
jejich produkty,  další nabídka od Lázně Darkov s programem pro zaměstnance. Vytvořit informativní 
plakát.                                                                                                Zodp: p. Soukup 
6.10. Žádost p. Blahúta Petera o podporu v dlouhodobé nemoci od svazu. V ZO souhlasí. 
 
 
 
 
Zapsal: p. Soukup 
 
Ověřovatelé:  p. Kleknerová ………………………………                                     
                      p.Rak ……………………………………….  
 
 
 

Předseda V ZO OS DOSIA 
p. Foldyna David                                               

 
 
 
 



 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


