Zápis č. 12/2016
z jednání Výboru ZO OS DOSIA
ze dne 12.2.2016
Přítomni:
HS OD pp. Foldyna, Soukup, Onderka
HS TÚ p. Rak
HS MKD pp. Dostál, Popovič
HS ND p. Wojcik
HS THP p. Kleknerová
Ověřovatelé zápisu: pp:Kleknerová, Popovič
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení
2. Hospodářské výsledky
3. Škodní události
4. Příprava konference
5. Dlouhodobé nemoci
6. Den matek
7. Stav členské základny
8. Různé
K bodu 1:
Plán jednání na ½ letí r. 2016 – odsouhlasen –zaslán jednotlivým vedoucím + sekretariát GŘ.
Zodp: p.Soukup – splněno.
Zápis č. 8/2015, bod 8.2. - pojištění odpovědnosti - dořešit v rámci února 2016.
Zodp: p. Soukup
Zápis č. 9/2015, bod 6.4. DAS . Cena 460,-, seznam odeslán,uhrazen. Zajistit doplatky od externích.
Zod.: p.Soukup - splněno
Zápis č. 9/2015, bod 6.7. - problém neoznačených zastávek po právní stránce. Písemně oslovit vedení
na základě vyjádření Policie ČR.
Zodp. pp.Foldyna,Onderka
Zápis č.10/bod 7.2 - kalkulace ceny pořádání celorepublikového turnaje v sálové kopané. Náklady
v rozsahu 8 - 10 000,-Kč. Možná spolupráce s vedením. V ZO souhlasí. Další organizační, včetně
zapojení hráčů, kteří se zúčastňují bude zpracováno do jednání předsednictva OS –k zapracování do
celorepublikových akcí.
Zodp: Foldyna, Soukup
Zápis č.10/bod 7.3 –upozornit vedení o neproškolení dílenských pracovníků na busy SOR . Na
tomto základě vedení oslovilo dílenské pracovníky, mají-li vůbec zájem se proškolit a tento seznam je
k dispozici u mistra. Informovat dílenské pracovníky.
Zodp: p. Rak - splněno
Zápis č.11/ bod 9.10. Projednat s V OD směrné pro zácvikanty, nevytíženost nově pořízených busů
v rámci so+ne. Otevřeno jednání s magistrátem - jednat s krajem na změně podmínek. Oslovit i Ř OD
k možné schůzce.
Zodp: p. Soukup, Foldyna
Zápis č.11/ bod 9.11. Upozornit „magistrát“ na nebezpečnost zálivů na zastávkách na ul. Lískovecká a
nemocnice. Je vůbec v plánu oprava stávajícího stavu – viz. bod 8 zápisu
Zodp: pp.Foldyna, Onderka - splněno.

K bodu 2: Hospodářské výsledky
V ZO byl seznámen s HV za rok 2015 – před auditem.
V průměru každý zaměstnanec vytvořil zisk - 178 246,2 Kč.
K bodu 3: Škodní události
Gola Zdeněk
ze dne 3.9.2015 - 12 143,- Kč V souhlasí
Martínek Richard ze dne 23.9.2015 - 3 560,- Kč V souhlasí
K bodu 4: Příprava konference
Konaná dne 12.března 2016 od 14:00 hod v salonku v restauraci Švejk
Organizační opatření:
Vypracovat roční zprávu o činnosti
Zodp: pp.Foldyna, Soukup
Plán akcí na r. 2016
Zodp: pp.Kleknerová, Onderka
Změna hospodářské směrnice
Zodp: p. Soukup - splněno
Vypracovat důvodovou zprávu k rozpočtu
Zodp: p. Soukup –splněno
Návrh programu konference
Zodp: pp. Soukup, Rak
Objednat občerstvení pro účastníky Zodp: p. Soukup
K bodu 5: Dlouhodobé nemoci
Blahút Peter – od 14.8.2015 – v kontaktu s p. Soukup
Hrnčíř Martin –od 16.11.2015 –ukončení nemocenské
Kováč Tibor – od 30.5.2015 - navštíví pp. Foldyna, Onderka
Mec Jaroslav – kontaktovat vzhledem k nedoplatku – p. Soukup
Meca Jaromír od 9.9.2015 –navštíví pp. Foldyna, Onderka
Krpec Jaroslav – od 12.10.2015 – v kontaktu s p. Soukup
Meško Miroslav – 5.8.2015
Michnová Magdaléna – 16.12.2015
Sládeček Dan – od 16.9.2015 navštíví pp. Foldyna, Onderka
Štěpánková Zlata – 7.12.2015
Vyvial Pavel -25.2.2015 v kontaktu s p.Soukup
(…. bez lednových úprav)
K bodu 6: Den matek
Termín 6. nebo 13. května 2016
Návrhy spojit tzv. dámské posezení i s prohlídkou např. pivovaru, Marlenky, atd.
Podmínky a možnosti prohlídek, ….
Zodp: p. Foldyna
Oslovit ženy a sehnat další podněty …….
Zodp: p. Soukup

K bodu 7: Stav členské základny
5.1. Změny ve stavech zaměstnanců za měsíc leden 2016
5.2. Nový člen: p. Kocurek Lukáš
p. Benčová Helena
5.3.Stav čl. základny 12.2. .2016: 500 členů
… z řad zaměstnanců: 283
… externí:
60
… v důchodu:
157

K bodu 8: Různé
8.1. Info p. Foldyna – z jednání na magistrátu ve věci linky MHD č.3. I přes „určitý odpor“ ze strany
OÚ - frekvence přejezdů, by se měla dále omezovat.
Projekt - tento rok, by mělo dojít k úpravě linek a na místo Riviery -ukončeny na Letné. Včetně
semaforů na výjezd, sociálního zařízení pro řidiče.
Zastávky na ul. Lískovecká a u nemocnice v plánu oprav tento rok.
8.2. P.Soukup – informace o změně výstrojního řádu OD v souvislosti s výběrovým řízením na
dodavatele. Zcela nevhodný materiál pro košile a kalhoty. Bundy a letní boty nebyly vůbec v rámci
prezentace nabízeny. Náměty a vyjádření zaslány p. Birkašovi e-poštou.
8.3. P. Soukup -na základě žádostí řidičů o dovybavení busů kamery na couvání, byl osloven V OD,
který tuto žádost přednesl na poradě vedení. Vzhledem k nezájmu řidičů z HA a KI, je třeba zjistit
množství řidičů, kteří by v rámci svého času byli ochotni provést montáž, zapojení by provedl odborný
servis. V případě, že je zájem, V OD zajistí nákup. Další varianta – ověřit, zda-li EM test stojky
nenarušují bezdrátové spojení mezi kamerou a monitorem.
Zodp: p. Onderka.
8.4. Vedení vypracovalo plán odstavení vozidel v rámci areálu. (Jeden z podnětů v rámci prověrek
BOZP.) Bohužel není vypracována směrnice, včetně informování zaměstnanců. Dále jak řešit a koho
informovat o špatném odstavení. V rámci plánu málo míst na odstavení busů parkujících v areálu.
V případě, že uvedené „někdo“ již vypracoval - zaslat odborářům. Zodp: p.Soukup
8.5. Na základě porady vedení vznikl i dotaz, zda-li V ZO nemá zájem upravit pracovní dobu jednatele,
a to tak, by mohl být více využit v rámci OD jako řidič.
V ZO nesouhlasí s jakoukoliv změnou, která by vedla ke snížení dostupnosti služeb pro členy, ale i
zaměstnance. Pro současnou pružnou prac.dobu – nikoliv snížený FPD, se rozhodl na základě
skutečnosti, že v dnešní době je běžné - zadané úkoly plnit i v jiných prostorách než v kanceláři. O své
práci vede evidenci a předkládá předsedovi ZO.
8.6. Znovu upozornit řidiče OD, jestliže uznají – vyhodnotí, že couváním v prostoru Riviera, by
vzniklo pro kteréhokoliv účastníka nebezpečí (nezajištěné couvání) je nutné změnu trasy zapsat do
ZPVD.
Zodp: p. Onderka, Soukup
8.7. Popovič: 1. neproplácení příplatku za přepravní systém. Ověřit u Ř ND, v případě jednat s GŘ o
nedodržení KS.
Zodp: pp. Popovič, Foldyna
2.Dojednaná dohoda o práci v rámci cisteren je chybně propočítávána. Informovat Ř
ND, popř. projednat s GŘ.
Zodp: pp. Popovič, Foldyna
8.8.Bulharsko – zaslat znovu info členům, včetně odkazu na web, v případě nezájmu z řad zaměstnanců
obsadit dalšími zájemci.
Zodp: pp. Kleknerová, Soukup
8.9. Zájezd do vinného sklípku je plánován v termínu 8. – 9.října 2016 +prohlídka zámku Buchlovice.
Kompletní cena: cca1 300,- Kč.
V ZO souhlasí s proplacením zálohové faktury v ceně 20 840,-. V případě neobsazení, nekonání akce,
vzniklou škodu – rozdíl se zavázal p.Onderka, že uhradí.
8.10. Návrh na změnu pořádání akce pro děti „Mikoláš“ . Sál, zábavný program pro děti zanechat. Pro
přihlášené děti vytvořit balíčky – nikoliv kolekce.
Ověřovatelé: p. Kleknerová ………………………..
p. Popovič …………………………..
Předseda V ZO OS DOSIA
p. Foldyna David

