
Zápis č. 14/2016 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA  

ze dne 8.4.2016 
 
Přítomni: 
HS OD pp. Soukup, Foldyna, Onderka 
HS TÚ p. Rak 
HS MKD p. Popovič  
 HS ND p.  
HS THP p. Kleknerová 
 
Omluveni: pp. Wojcik, Dostál 
 
Ověřovatelé zápisu: pp: Foldyna,Popovič  
 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Kontrola plnění KS + BOZP 
3. Hospodářské výsledky 
4. Škodní události 
5. Stav členské základny- seznam nečlenů 
6. Různé  
 
 
 K bodu 1: Kontrola zápisu 
Zápis č. 12/8.7.- „ točna“  na Rivieře, Místek 
Zápis č. 9/ bod 6.7. - problém neoznačených zastávek v rámci obslužnosti  
Zápis č. 11/9.10 – nevytíženost nových busů v provozu so+ne 
Vzhledem k rozdílným výkladům na výše uvedené sjednat schůzku s GŘ.   Zodp. p.Foldyna 
Zápis č.11/ bod 9.10. Projednat s V OD směrné pro zácvikanty.  Dohodnuto – každý nový řidič i 
v době zácviku si může vyzvednout tzv. směrné v pokladně.  
Zápis 12/8.3 vybavení busů couvací kamerou.  V rámci března odzkoušeny bezdrátové kamery – 
špatný obraz, rušeny. Bohužel nutnost pevného propojení. Cena do 3 000,-Kč bez práce.  V dubnu 
projednat s vedením, které vozy vybavovat, možnosti uvolnění p. Hájka, atd.. Přesněji stanovené 
podmínky                                                                                  Zodp: pp. Onderka, Foldyna                                                                                                                                                                            
Zápis 12/8.4 Vedení sice vypracovalo plán odstavení, ale bez většího zájmu jakkoliv kontrolovat plnění. 
Dokonce je v plánu nedodržení odstavení – větší počet odstavených busů, než parkovacích míst. 
Znovu požádat vedení o upřesnění, popř. časové možnosti odstavení busů v areálu. Termín 
vodorovného označení prostoru.                                              Zodp: p. Soukup, Foldyna 
Zápis č.13/3 Den dětí 
a)Oslovení knihkupectví, výroba poukázek.                               Zodp:p. Kleknerová –splněno 
b)Plakát + informace všem zaměstnancům , distribuce              Zodp: p. Kleknerová, Soukup 
Zápis č.13/3.2.- oslovit p. Pospíšila, popř. výpomoc s organizací Zodp: p. Foldyna 
Zápis č.13/6.1.  Den žen a matek konaný dne 6.5.2016  
 Zajistit svozový bus                                                                      Zodp. p. Foldyna 
Objednat menu pro účastnice                                                        Zodp: pp.Kleknerová,Soukup 
Objednat bowling v době 17-19 h                                                 Zodp: p. Soukup –splněno 
Vytvořit pozvánky                                                                         Zodp: p. Kleknerová – splněno 
Zápis č.13/6.3  Organizační opatření vinný sklípek ve dnech 8.-9.10.2016. Zodp:p. Onderka 
                    
 
 
 



 
 
 
K bodu 2:Kontrola plnění KS + BOZP 
V rámci BOZP, V ZO konstatoval (…i na základě nezájmu členů, své nově vzniklé – z provozu, 
podněty neřešit), že vedení plní a odstraňuje závady. 
V rámci KS vedení dodržuje smlouvu, přesto projednat při jednání s GŘ mzdy v opravárenském 
středisku – nejnižší nárůst oproti dalším HS.  
 
K bodu 3: Hospodářské výsledky 
Projednány hospodářské výsledky jednotlivých středisek. 
 
K bodu 4: Škodní události 
Hrček Vojtěch    ze dne 15.6.2015      5 000,-Kč             ZV souhlasí 
 
K bodu 5: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí stav zaměstnanců za měsíc březen 2016. 
Nový člen: Ševčíková Kateřina 
                  Sasýn Roman 
Členů: 497 ( 346 aktivních + 151 důchodců). Nečlenů: 114 
O ukončení členství požádal p. Malina Petr – odchod do důchodu 
V ZO rozhodl v souladu s rozhodnutím konference ukončit členství pro neplacení členských příspěvků 
těmto členům: Bužek Petr, Brož Vladimír, Bušo Pavel 
 
K bodu 6:Různé 
6.1. P. Foldyna informoval o plánovaném jednání s GŘ dne 14.4. tr.  Program jasně vyplývá 
z předešlých zápisů. O jednání bude vytvořen zápis a budou informování všichni členové. 
                                                                                                        Zodp: pp. Foldyna, Soukup 
6.2. Vyhodnocení jízdy bez nehod proběhne dne 6.5.2016 v areálu naší společnosti. Organizaci 
zajišťuje p. Birkaš ( …ve spolupráci s V ZO). P. Birkaš přeposlal seznam „milionářů“ jednotlivým 
vedoucím pro účely možného uvolnění.                                                                 Zodp: p. Soukup 
6.3. P. Popovič – námět pro vedení, ( včetně  informovat GŘ), ve věci nákupů nových vozů. Při 
pořizování – nákupu, nikdo z osob pověřených vedením, nebere na zřetel specifikace jednotlivých 
přeprav, které naše společnost zajišťuje a pro který druh přepravy. Tímto, teoreticky nejlevnějším 
nákupem, vznikají dlouhodobě další náklady, které evidentně převyšují prvotní úsporu při pořízení. 
Zástupci za OD ( bohužel) konstatují ten samý vývoj i při nákupu busů. Projednat s GŘ při jednání. 
                                                                                                        Zodp: p.Foldyna 
6.4. P.Soukup – seznámil členy s vedením evidence (sport – dovolená), tak jak rozhodla konference a 
znovu upozornil, že mnozí odboráři tvrdí, že nebyli seznámeni.(Zápis z konference byl zaslán všem 
členům, kteří byli registrováni k datu konference.) Požádal tedy členy V ZO o přesný výklad při 
osobních setkáních s jednotlivými odboráři.  
6.5. Výbor ZO na základě podnětů členů, rozhodl minimálně pro tento rok změnit akci „Mikolášská“.  
V období od 1.12. – 16.12.2016 rodičům dětí do 15 let (včetně) proplatit vstupné do výše 160,-Kč. 
Jedná se o souhrn všech akcí, které se dítě v uvedeném termínu zúčastní – vstupné do bazenu, 
zábavného parku, ZOO, kina,atd.  Jediná podmínka – z dokladu musí být zřejmé, že je to vstupenka za 
dítě. 
 
 
Zapsal: p. Soukup 
Ověřovatelé: ……………………..                                     Předseda V ZO OS DOSIA 
                      …………………….                                                    P. Foldyna David  
 
 



 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


