
 Zápis č. 22/2017
z jednání Výboru ZO OS DOSIA

ze dne 30.1.2017

Přítomni:
HS OD pp. Foldyna, Soukup, Onderka
HS TÚ p.Rak
HS MKD p.Dostál, Popovič 
 HS ND p. 
HS THP p.Kleknerová

Neomluveni: pp. Wojczik 
Ověřovatelé zápisu: pp.Onderka, Dostál
Program:
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Škodní události
3. Stav členské základny
4. Hospodářské výsledky + vývoj mezd
5. Příprava konference – 11.3.2017
6. Návrh rozpočtu ZO na r.2017
7. Kontrola plnění KS
8. Různé

K bodu 1: Kontrola zápisu
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 -splněno
Vzhledem k     programu komise, projednání našich připomínek bude řešeno v     lednu 2017, p. Onderka 
dodá další podklady. Jednání komise 18.ledna 2017. Komise ve většině případů souhlasí s podněty 
řidičů, písemně bude požadovat nápravu - předkládá radě města k dořešení v roce 2017. Jednalo se o 
tzv. točnu Riviera, umístnění zrcadel na ul. Palackého, dále u nádraží. Informace, že v plánu města tento
rok je vybudovat světelnou křižovatku na Letné. Oprava ul. 17.listopadu, Bruzovská, včetně opravy 
zastávek..
Náměstek pro dopravu p. Deutcher, přijal pozvání na jednání V ZO v jarních měsících.
Zápis č.21/7.8. 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-splněno
Zápis č.21/7.10. 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
K bodu 2: Škodní události 
Křištof Pavel             ze dne 08.12.2016    2 034,-     V ZO souhlasí
Marušník Michal      ze dne 21.11.2016     5 757,-     V ZO souhlasí
Hořčičak Jaroslav     ze dne 21.08.2016     5 000,-     V ZO souhlasí
Kánský René            ze dne 20.08.2016         995,-     V ZO souhlasí
Niemczyk Libor       ze dne 12.05.2016     7 757,-      V ZO souhlasí
Štěpánková Zlata     ze dne 30.07.2016      5 000,-      V ZO souhlasí
 
K bodu 3: Stav členské základny
V ZO bere na vědomí stavy zaměstnanců za měsíc prosinec 2016.
V ZO ukončil členství pro neplacení čl.příspěvků těmto členům: pp.Doležal Michal, Gebauer Karel, 
Závodná Monika, Závodný Milan.
Na vlastní žádost ukončili členství k datu 31.12.2016 pp. Tvardíková Jarmila –RPP, Sládeček Dan - RPP



Noví člen: Schaffaczik Tomáš
                 Melník Michal
                 Hovjacký Miroslav
                 Kolařík Daniel
                 
 Organizovanost:  494 členů ( 280   zaměstnaných u ČSAD FM + 64 extérních + 150  důchodců)
V roce 2016 bylo ukončeno členství, popř. požádali o ukončení: pp. Malina Petr, Bůžek Petr, Bušo 
Pavel, Mlnařík Milan, Židek Robert,  Slíva František, Bokol Roman, Briš Karel, Jurečka Vladimír, 
Klabník Vladimír, Strakoš Michal, Koutný Lukáš, Vrba Aleš, Doležal Michal, Mráz Radek, Závodná 
Monika, Závodný Milan,Gebauer Karel, Tvardíková Jarmila, Sládeček Dan.

K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd 
V ZO byl seznámen s HV za rok 2016 (před auditem).
Vývoj mezd za  rok 2016, včetně srovnání s rokem 2015.
Řidiči OD ……….. 106,59%
Řidiči ND ………...113,16%
Opraváři ………….103,93% 
Dělníci celkem: …..108.21%
THP …………….   91,53% 
V ZO pověřil jednáním předsedu s GŘ o propadu u skupiny THP, zvláště pak u mistrů OD.

K bodu 5: Příprava konference
Datum konání 11.3.2017  od 14:00 hodiny v ND v restauraci Švejk. (Jako náhradní místo byla určena 
restaurace „ U Hučky“.
Organizační opatření ke konferenci vypracovat do 3.2.2017 a zaslat V ZO. Zodp.p. Soukup
Zapracovat:
a)Počet delegátů z jednotlivých středisek v klíči 1:15. 
b)Volení členové V ZO jsou delegáti nad rámec daného klíče. 
c)Členy revizní komise pozvat jako hosty s hlasem poradním.
d)Počet delegátu z řad „důchodců“ v uvedeném klíči upřesnit dle registrovaných členů k datu 28.2.2017
e)Zpracovat program konference, k jednotlivým předneseným bodům jednání, vždy diskuze ihned a 
hlasovat o možných změnách, to vše pro jasnější přehled o počtu hlasujících.
f)Řídícím schůze byl navržen p. Rak, mandátní komisi povede p. Onderka, návrhovou komisi p. 
Kleknerová. Další členové komisí vyplynou z řad účastníků konference.
Dále byl pověřen:
Vypracování celoroční zprávy : p. Foldyna
Čerpání rozpočtu za rok 2016: p. Soukup
Zprávu revizní komise: p. Polochová
Návrh čerpání rozpočtu za rok 2017: p. Soukup
Důvodová zpráva k návrhu: p. Soukup
Nutné změny v hospodářské směrnici: p. Soukup
Jmenovaní budou mít vše uvedené připravené do 13.2.2017, tak ať je reálné vše probrat na dílenských 
konferencích, které se členové V ZO zavázali svolat, projednat do 6.3.2017.

  K bodu 6: Návrh rozpočtu ZO na rok 2017
Samostatná příloha. Návrh v tomto znění bude předložen na dílenských schůzích a konferenci.
Připravit návrh změny do Hospodářské směrnice, včetně podnětů z dílenských schůzí.
V případě vyjednání daru za druhé pololetí bude částka převedena do položky 42.0 Sport a umožněno 
čerpaní i neodborářům. V     ZO rozhodl na základě vytvořeného návrhu v     položce „sport“ čerpání za 
stejných podmínek jak v     roce 2016 a to od 1.2.2017.

K bodu 7. Kontrola plnění KS 



P. Foldyna informoval o podepsaném Dodatku č.2 ke KS

K bodu 8: Různé
8.1.Žádost p. Skalický Jan o podporu při dlouhodobé nemoci.
8.2.Byla provedena kontrola pokladního deníku za měsíc prosinec 2016 – bez závad. 
8.3.P. Soukup informoval o jednání s pp. Vyvial , Svoboda ve věci „neuznání příplatku za stížené 
prostředí“ pro řidiče bus. Z původního návrhu vedení byla vyškrtnuta konečná stání – Frýdek, 
žel.st,,Frýdek,Dobrovského,,Místek, Tesco. O uznávání příplatku v Kopřivnici a.s a Ostrava UAN se 
teprve jedná. Vedení se seznámí přímo na místě, popř. rozšíří karty na vjezd na více busů.
8.4. Jednání s GŘ dne 8.2.2017 ve věci mezd THpracovníků.  Zodp. p. Foldyna
8.5. Navýšené prémie v rámci OD  řidičům, kteří nastupovali na mimořádné směny v mrazech. Proč 
nedošlo k proplácení slíbených odměn nad rámec? Kdo rozhodl o zrušení?
8.6. Proč jsou přijímáni zaměstnanci, u kterých je předpoklad, že budou pracovat s penězi a neověřuje 
se  finanční solventnost?
8.7. Neuvěřitelné stížnosti cestujících, většinou smyšlené. Zatěžují při řešení, tvoření odpovědí nejen 
provozní mistry, ale i řidiče. Znovu probrat možnosti skládání záloh, kaucí při podání stížnosti.  Popř. 
přijat jakékoliv opatření.
(U bodů 8.5 – 8.7 vyvolat jednání i s Ř OD p. Vyvialem, V OD p.Pavláskem .) Zodp. p. Foldyna
8.8. Při vyúčtování služebních cest v rámci MKD nedochází k plnění KS a to za hodiny přesčasu + 
příplatek i přes upozornění přímo Ř ND p. Javůrka. Vyvolat jednání tento týden s GŘ p. Vavříkem. 
Jestliže nedojde ke shodě požádat IP o prošetření výpočtu mezd na základě odpracovaných hodin. 
Popř. podat žalobu na zaměstnavatele. 

Zapsal: p. Soukup

Ověřovatelé:  p. Onderka  …………………….                                  
                      p.Dostál  ………………….. 

Předseda V ZO OS DOSIA
p. Foldyna David                                              

        


