Zápis č. 21/2016
z jednání Výboru ZO OS DOSIA
ze dne 23.12.2016
Přítomni:
HS OD pp. Foldyna, Soukup, Onderka
HS TÚ p.Rak
HS MKD p. Popovič
HS ND p.
HS THP p. Kleknerová
Omluveni: pp. Wojczik, Dostál
Ověřovatelé zápisu: pp.Popovič, Onderka
Program:
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení
2. Hospodářské výsledky
3. Škodní události
4. Stav členské základny, seznam nečlenů
5. Kontrola plnění KS + BOZP
6. Příprava rozpočtu ZO na r.2017
7. Různé
K bodu 1: Kontrola zápisu
Zápis č.19/6.13. V ZO pověřil pp. Kleknerová, Rak ( možný náhradník p. Foldyna) projednat na
plenárním jednání v prosinci – proč nejsou web.stránky svazu aktualizovány častěji, včetně prezentace
vlastní práce při jednotlivých jednáních.
Zodp: pp. Kleknerová, Foldyna
Správce web. – OS DOSIA, odmítá vést web.stránky „bulvárním“ způsobem, přiznává že aktualizace,
popř.výsledky jednotlivých jednání by měli zveřejňovat.
Zápis č.19/6.17. P. Onderka - požádat Dopravní komisi FM o možnou účast zástupců za řidiče OD, tj.
Foldyna, Onderka na nejbližším jednání této komise ve věci projednání námětů z řad řidičů. P. Foldyna
je pozván na jednání komise dne 21.12.2016
Zodp. p.Foldyna
Vzhledem k programu komise, projednání našich připomínek bude řešeno v lednu 2017, p. Onderka
dodá další podklady.
Zápis č.20/5.8. P. Wojcik – projednat s vedením vyznačení prostoru (naproti vlečkárny) na možný
trvalý průjezd pro nákladní vozy k myčce i v nočních hodinách.
Zodp: p. Foldyna, Rak
V rámci prověrek BOZP byl tento požadavek řešen. Účastnici za vedení p. Kolář – pracovník BOZP
shodně s p. Kratochvílem (správa budov) odmítli, pro nemožnost vytvořit technickou dokumentaci. Ř
ND p. Javůrek navrhl řešit mytí oken v nočních hodinách (…v případě, že řidič si nemůže zajistit
bezpečné couvání od myčky, kam by najel v protisměru) uložit na vrátnici vědro s kartáčem.
K bodu 2: Hospodářské výsledky,
K měsíci listopad 2017 vedením zatím nedodány.
K bodu 3: Škodní události
Coufal Miloš
ze dne 26.05.2016
Nedorostová Kateřina ze dne 02.09.2016
Jan Lubomír
ze dne 04.11.2016
Fojtík Václav
ze dne 05.11.2016
Magát Pavel
ze dne 28.07.2016
Rangl Martin
ze dne 24.07.2016

ve výši 146 561,ve výši 5 000,ve výši 9 718,ve výši 5 877,ve výši 6 486,ve výši
1 000,-

V ZO souhlasí
V ZO souhlasí
V ZO souhlasí
V ZO souhlasí
V ZO souhlasí
V ZO souhlasí

K bodu 4: Stav členské základny
V ZO bere na vědomí stavy zaměstnanců za měsíc listopad 2016.
V ZO ukončil členství k 31.12..2016 pro neplacení čl. příspěvků: pp. Mrocková Pavlína, Kolář Pavel,
Sasýn Roman.
V ZO navrhuje ukončit členství pro neplacení čl.příspěvků, v případě že neuhradí k datu 10.1.2017
těmto členům: pp.Doležal Michal, Gebauer Karel, Matějka Alois, Vaxmanský Pavel, Závodná Monika,
Závodný Milan.
Na vlastní žádost pp. Veleba Vladimír, Schónviský Julius přeřazení do klubu důchodců.
Na vlastní žádost ukončil členství p. Mráz Radek k datu 31.12.2016.
Noví člen: Kalocsainová Aneta
Mokrošová Lenka
Organizovanost: 502 členů (286 zaměstnaných u ČSAD FM + 68 extérních + 148 důchodců)
K bodu 5: Kontrola plnění KS + BOZP
Dne 22.11.2016 byla provedena prověrka bezpečnosti na pracovištích ČSAD FM. Nedostatky na které
poukázala svazová kontrola v den konání prověrek byly odstraněny. Viz. Zápis z roční kontroly BOZP.
V ZO byl seznámen s vývojem mezd v jednotlivých střediscích za měsíc listopad 2016.
V porovnání se stejným obdobím roku 2015:
OD
107,4%
ND
114,4%
Opraváři 103,7%
THP
91,4%
Společnost: 107%
Předseda informoval V ZO o jednání s vedením dne 15.12 ve věci změn NV, která jsou platná od
1.1.2017. (Týkají se zvýšení minimální mzdy, přeřazení některých skupin do vyšší třídy, atd.)
V rámci OD
Nově jen jeden tarif 98,10 + stávající OH ve výši 7,-Kč + 300,-Kč prémie. Čekání nově za 88,30 Kč. U
turnusů, kde vzniká nárok na příplatek „za ztížené prac. prostředí bude vypláceno 7,-Kč/hodina.
V rámci dílny:
Vedení navrhuje zvýšit prémie z 8% na 10%, tak, ať u všech zaměstnanců je zajištěn nárůst o cca
1 000,-Kč. Bez převedení na vyšší tarif.
V rámci ND:
Zvýšit v tarifu základ na 80,50Kč + 19,50 výkonová odměna. (Podmínky výk.odměny nejsou nikde
stanoveny.) Dále vedení navrhuje zrušit odměnu za dohodu o výkonu práce, kterou výše uvedeným bere
jako zakalkulovanou do zákl. hodiny.
Všechny neuvedené kategorie:
V případě, že kterákoliv skupina, kategorie nebude dosahovat zaručené mzdy od 1.1.2017, tak poměrná
část prémií (popř. celá) již zaměstnavatel nebude krátit, ale bude nároková.
K bodu 6: Příprava rozpočtu ZO na rok 2017
Písemně předloženo čerpání k datu 31.11.2016.
V ZO doporučuje většinu položek navrhnout v souladu s konferencí 2016, popř. jen upravit výši
příspěvku na dovolenou, dále navrhnout vzhledem ke konci KS k 30.6.2017 i čerpání daru ve kterých
položkách.
Zodp: členové V ZO
K bodu 7. Různé
7.1. Žádost o právní pomoc p. Svobodová Zuzana – V ZO souhlasí.
7.2. V ZO bere na vědomí plán práce komise pro práci s důchodci na rok 2017
7.3. P. Soukup informoval o pojištění volených členů V ZO na rok 2017.
7.4. P. Soukup -informace o výběru čl. příspěvků po dobu nemoci.

7.5. P. Soukup informoval o plánu práce OS na rok 2017. Přílohou zápisu. Dále o rozhodnutí Sněmu
OS DOSIA „Zásady sociálně podpůrného fondu“, včetně změny max. výše podpory.
7.6.V ZO děkuje účastníkům společné akce v Kozlovicích, kteří v rámci tomboly –zisku se rozhodli
přebytek ve výši 1 400,-Kč věnovat p. Kubicovi – našemu členu vážně nemocnému. Hl. organizátor p.
Fojtík Zdeněk předal tento dar p. Rajnochové, která je v kontaktu s rodinou nemocného.
7.7.P. Soukup ve spolupráci s předsedou vypracoval návrh odměn pro volené členy V ZO a RK
v souladu s Hospodářskou směrnicí a schváleným rozpočtem.
7.8. V ZO vypracoval plán jednání výboru na ½ roku 2017. Pověřuje p. Soukupa s tímto plánem
seznámit vedení a.s. a jednotlivé vedoucí provozu. Termíny jednání V ZO:
30.ledna, 20.února, 24.března, 28.duben, 29.května, 30.června.
Zodp: p. Soukup
7.9. Revizní komise provedla kontrolu pokladního deníku za měsíce září – listopad 2016. Bez závad.
7.10. Nabídka společnosti PEMA-SMART s.r.o, zastoupená p. Fialou, na možnost jazykových kurzů
v rámci areálu pro naše zaměstnance. V ZO pověřuje p. Foldynu k projednání s GŘ.
Zodp: p. Foldyna
7.11. P.Kleknerová – informace z plenárního jednání v Praze.
-pokles čl. základny o 0,8% , tj 13 705 členů sdružených ve 135 organizací
-v cca 60% KS v rámci ČR tzv. dispoziční volno nad rámec 5 týdnů dovolené (tzv. zdravotní…)
-malý zájem o pojištění při ztrátě zdravotní způsobilosti pro řidiče
-rozpočet svazu v kladných číslech
-23 svazových kontrol v rámci BOZP
-ubytování v byt. jednotce na Černý most využilo 115 členů. Cena pro rok 2017 za noc: 300,- ( 170,
dítě)
-novelizované „Stanovy OSD“ jsou k dispozici na web. stránkách jak svazu tak našich.

Zapsal: p. Soukup
Ověřovatelé: p. Onderka …………………….
p.Popovič …………………..
Předseda V ZO OS DOSIA
p. Foldyna David

