Zápis č. 23/2017
z jednání Výboru ZO OS DOSIA
ze dne 20.2.2017
Přítomni:
HS OD pp. Foldyna, Soukup, Onderka
HS TÚ p.Rak
HS MKD p.
HS ND p. Wojcik
HS THP p.Kleknerová
Omluveni: pp. Dostál, Popovič
Ověřovatelé zápisu: pp.Kleknerová, Rak
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. Organizační – Den žen a matek
7. Různé
K bodu 1: Kontrola zápisu
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
Zápis č.22/8.4. Jednání s GŘ dne 8.2.2017 ve věci mezd pracovníků.( THP, PHM, sklad,…..).
Vedení v souladu s KS a hm. zainteresovaností převedlo některé pracovníky do nižší třídy, bez
projednání se zaměstnancem. Rozsah prací bohužel odpovídá i kategoriím dle MPSV. Vedení tvrdí, že i
přes přeřazení, žádný pracovník nebude mít sníženou mzdu. Vyvolat jednání s vedením po ukončeném
prvním čtvrtletí – ověřit vývoj mezd v rámci jednotlivců.
Zodp: p. Foldyna
Zápis č.22/8.5. Navýšené prémie v rámci OD řidičům, kteří nastupovali na mimořádné směny
v mrazech. Proč nedošlo k proplácení slíbených odměn nad rámec? V OD p.Pavlásek upřesnil, že
budou propláceny až za měsíc leden 2017.
Zodp: p. Foldyna - splněno
Zápis č.22/8.6. Proč jsou přijímáni zaměstnanci, u kterých je předpoklad, že budou pracovat s penězi
a neověřuje se finanční solventnost? Ř OD p. Vyvial – tento stav nastal na základě nedostatku řidičů,
nemožnosti dostatečného výběru. Zrovna tak při nástupu je problematické zjišťovat zadluženost
nových zaměstnanců
Zodp: p. Foldyna – splněno.
Zápis č.22/8.7. 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. Projednat s Ř OD.
Zodp: p. Foldyna
Zápis č.22/8.8. 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.
Zodp: p. Foldyna
K bodu 2: Škodní události
Žilinský Milan
ze dne 29.01.2017
Krč Čestmír
ze dne 02.01.2017
Žárský Martin
ze dne 12.12.2016
Hlucháň Rastislav ze dne 21.06.2016
Gola Zdeněk
ze dne 31.05.2016
Kňourek Martin ze dne 08.11.2016

5 000,5 000,4 899,5 000,5 000,2 336,-

Šenauer Petr
Cichý Rostislav
Pyszko Jaroslav
Mec Jaroslav

ze dne 03.10.2016 20 324,ze dne 06.10.2016 4 448,ze dne 26.04.2016 5 000,ze dne 19.04.2016 4 769,-

K bodu 3: Stav členské základny
V ZO bere na vědomí stavy zaměstnanců za měsíc leden 2017.
Noví člen: Adamec Karel
Organizovanost: 484 členů ( 276 zaměstnaných u ČSAD FM + 64 extérních + 144 důchodců)
K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd
Materiál nebyl dodán.
K bodu 5: Příprava konference
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: Organizační – Den matek a žen
Termín 12, nebo 19.května 2017.
Návrhy: exkurze Hundai –ověřit možnosti
Dolní Vítkovice –
Nový Jičín - klobouky
Posezení restaurace Jadran
K bodu 7: Různé
8.1. Projednat s Ř OD a)stížnosti b)prémie mistrů OD c)nástupy jednotlivých řidičů na směny
8.2. P. Wojcik – „střídači“ na Linde nejsou nijak zvýhodněni. Projednat s Ř ND.
8.3. P. Foldyna informoval o zájmu p. Širce – jednatele MHD FM, se setkat se zástupci odborů ve věci
seznámení, představit „vizi“ projektu. Setkání se uskuteční 24.2.2017 v 11:00 hodin.

Zapsal: p. Soukup
Ověřovatelé: p. Kleknerová
p. Rak

Předseda V ZO OS DOSIA
p. Foldyna David

