Zápis č. 29/2017
z jednání Výboru ZO OS DOSIA
ze dne 2.10.2017
Přítomni:
HS OD pp. Foldyna, Onderka, Soukup
HS TÚ p. Rak
HS MKD p. Popovič
HS ND p. Wojcik
HS THP p. Kleknerová
Omluveni: p. Dostál
Neomluveni:
Program:
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení
2. Škodní události
3. Stav členské základny
4. Hospodářské výsledky + vývoj mezd
5. Organizační k akci „Jubilanti v roce 2017“
6.Různé
K bodu 1: Kontrola zápisu
Zápis č.27/5 Návštěva dlouhodobě nemocných.
Zodp: pp. Foldyna, Soukup-splněno
Zápis č.28/6.5. Správce webových stránek nesplňuje naše představy, a proto byl pověřen pp. Foldyna,
Kleknerová zhodnotit situaci a v rámci nabídek na trhu ve spolupráci s p. Pavláskem Zdeňkem a
Mullerem Milanem, vytvořit stránky i pod jinou doménou.
Zodp: pp. Foldyna, Kleknerová – splněno
(Informace o změně stránek zaslána všem registrovaným členům.)
Zápis č.28/6.6. V ZO pověřuje p. Soukupa projednat s pracovníkem BOZP p. Kolářem, možné
proškolení jednotlivých zodpovědných pracovníků, ať mohou přesně informovat zaměstnance ve věci
pracovního úrazu včetně dořešení. Tento materiál písemně zpracován a měl by být součástí nové
úpravy pracovního řádu.
Zodp: p. Soukup, Foldyna - splněno
K bodu 2: Škodní události
Leco Jaromír
Dudzik Adam
Michnová Magdalena
Kolařík Daniel
Lýsek Zdeněk
Kliment Petr
Balošáková Jana
Pavelková Yveta
Adamec Karel
Kánský René
Foldyna Vladislav
Králík Jiří
Kalocsaiová Aneta
Dudová Dagmar
Rzidký Libor

ze dne 11.01.2017
ze dne 07.10.2016
ze dne 07.06.2017
ze dne 21.07.2017
ze dne 14.07.2017
ze dne 10.01.2017
ze dne 22.01.2017
ze dne 15.03.2017
ze dne 12.02.2017
ze dne 11.04.2017
ze dne 12.09.2016
ze dne 01.09.2016
ze dne 16.01.2017
ze dne 15.02.2017
ze dne 06.01.2017

škoda 5 000,ZV souhlasí
škoda 4 384,ZV souhlasí
škoda 10 000,ZV souhlasí
škoda 5 000,ZV souhlasí
škoda 5 000,ZV souhlasí
škoda 3 718,ZV souhlasí
škoda 1 000,ZV souhlasí
škoda 5 000,ZV souhlasí
škoda 3 300,ZV souhlasí
škoda 4 947,--dořešit nejasnost s výškou škody
škoda 5 000,ZV souhlasí
škoda 5 000,ZV souhlasí
škoda 5 000,ZV souhlasí
škoda 5 000,ZV souhlasí
škoda 5 000,ZV souhlasí

K bodu 3: Stav členské základny
V ZO bere na vědomí stavy zaměstnanců za měsíc červenec, srpen 2017.
O ukončení členství ke dni 31.8.2017 požádal p. Kunčický Martin. V ZO bere na vědomí.
Nový člen: Tomandl Petr
Benešovská Michaela
Fajkus Roman
Kreutz Dalibor
Organizovanost: 496 členů ( 280 zaměstnaných u ČSAD FM + 69 extérních + 147 důchodců)
K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd
V ZO bere na vědomí průměrné mzdy za měsíc červenec, srpen 2017
V ZO bere na vědomí HV za ½ roku 2017.
K bodu 5: Organizační opatření
Dne 16.11.2017 pořádá naše ZO setkání jubilantů – zaměstnanců, kteří v průběhu roku 2017 dosáhli
věku 50, 60 let a odchodu do důchodů.
Organizační opatření vypracoval p. Soukup – přílohou zápisu.
K bodu 6: Různé
6.1. Žádost o sociální podporu OS při dlouhodobé nemoci požádali: pp. Běčák Jaromír, Prašivka
Stanislav, Majer Tomáš, Tomšů Jiří.
V ZO souhlasí
6.2.P. Stýskala a p. Dudzik požádal o právní pomoc.
V ZO souhlasí.
6.3.P. Peřinové byl předán návrh změn v pracovním řadu. Se změnami souhlasí i další odborové
organizace. Navržené změny budou projednány při nejbližším jednání s vedením za přítomnosti všech
zástupců jednotlivých organizací.
Zodp: p. Foldyna
6.4. Vedení souhlasí s úpravou výstrojního řádu pro OD. Změny budou platné od 1.1.2018. (Změna
v rámci nákupu kalhot, navýšení bodů za přesčasy, krácení za dny pracovní neschopnosti nad 90 dnů za
předchozí kalendářní rok, atd. )
Zodp: p. Foldyna
6.5.P. Soukup vypracoval tiskopis na uznání režijních jízd v souladu s KS. Projednáno s p. Peřinovou.
Po dohodě s vedením informoval řidiče a v rámci září 2017 již propočet za použití osobního
automobilu dle skutečných nákladů. Od listopadu by měl tento náklad – finance, být skutečně mimo
mzdové prostředky.
Zodp: p.Soukup
6.6. P. Soukup ústně podal informace z Předsednictva svazu, kterého se zúčastnil ve dnech 25.26.9.2017
-o vývoji kolektivního jednání napříč ČR ve všech odborových organizacích
-o bohužel navýšení pojištění škod pro rok 2018 cca o 20%
-o investicích svazu, ať i nadále není nutné navyšovat odvody jednotlivých ZO
-o programu na plenárním jednání v listopadu
-o schválení soc. podpor pro dlouhodobě nemocné a změně přiznávání dávek, včetně změny
v termínech uznání – viz. odhlasované rozhodnutí jak předsednictva, tak výkonné rady
-informace právního oddělení o nových vyhláškách, zákonech
6.7. Vzhledem k rušení pobočky Expobank, prozkoumat nabídky jiných společností. Nabídky přednést
na jednání dne 30.10.2017.
Zodp: pp. Foldyna, Soukup
6.8. Ve dnech 8.-9,11.2017 plenární jednání v Praze.
Zúčastní se: pp. Foldyna, Popovič
6.9. Informace V OD p. Pavláska Vladimíra o špatném stavu oprav a s tím související technický stav
autobusů. O situaci V ZO samozřejmě dlouhodobě ví a upozorňuje na každém jednání s vedením.
Bohužel není v kompetenci a možnosti odborů sjednat nápravu. Doporučujeme řidičům v případě,
že bus není v řádném technickém stavu - vůbec jej nepoužít na zajištění přiděleného turnusu.
Samozřejmě tuto skutečnost s možným časovým předstihem hlásit mistrovi.
Bohužel vedení, ale ani neřeší problémy, na které upozorňují řidiči. (Točna na Riviéře, toalety na
koncových stání, otáčení na točně Morávka Bebek, stání osobních automobilů na zastávkách, atd. )

Zrovna tak, bohužel i z písemných odpovědí magistrátu na naše urgence – Vaše podněty, by mělo být
vše odstraněno, skutečnost je zcela jiná. Členové V ZO za osobní dopravu navrhují jediné možné
řešení a to důsledně dodržovat zákony. Nikdo a nikdy nepotvrdil, že v případě ohrožení zdraví
cestujícího, kteréhokoliv účastníka provozu se vedení naší společnosti Vás jakkoliv zastane.
Informační leták pro všechny zaměstnance OD, kdy a kde porušují silniční zákon ve snaze nevyvolat
neshodu se zaměstnavatelem, který neřeší dlouhodobě na upozorňované problémy vypracují členové
výboru za OD.
Zodp: pp.Foldyna , Onderka, Soukup
6.10. P. Wojcik upozorňuje, že mzdy některých řidičů Linde za měsíce červenec, srpen byly špatně
spočítány. Po jednání s mistrem, budou mzdy přepočítány a dorovnány.
Doporučení V ZO informovat všechny řidiče-odboráře ze skupiny Linde emailem o situaci a nutné
osobní kontrole výplatní pásky.
Zodp: pp.Wojcik, Soukup
6.11. P. Rak oznámil pořádání zakončení roku pro dílenské pracovníky na 18. - 19.11. 2017 na Horní
Bečvě. Dále požádal o projednání možné slevy na dopravu, jestliže vznikne v rámci této akce potřeba.
Na základě dodaného seznamu zúčastněných mu jednatel upřesní možné dotace, jak na ubytování, tak
na možné sportovní aktivity při průběhu akce.
Zodp: pp. Rak, Soukup

Zapsal: p. Soukup

Ověřovatelé zápisu:
Kleknerová H. ……………….
Onderka R. ……………..……

Předseda V ZO OS DOSIA
p. Foldyna David

