
     Zápis č. 41/2018 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 29.10. 2018 
 
Přítomni: 
HS OD pp. Foldyna, Soukup 
HS TÚ p. Rak 
HS MKD pp. Popovič, Dostál  
 HS ND p. Wojcik 
HS THP p. Kleknerová 
 
Omluveni: pp. Onderka     

Ověřovatelé zápisu: pp. Foldyna, Kleknerová 

 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení  
2. Škodní události 
3. Stav členské základny 
4. Hospodářské výsledky + vývoj mezd 
5.Dlouhodobé nemoci 
6.Organizační opatření „ Mikolášská“ 
7.Organizační opatření k volbám do V ZO 
8.Různé 
 
K bodu 1: Kontrola zápisu 
Zápis č.37/5.6. P.Foldyna: Přístup k soc. zařízení v Ostravě na firmě Mittal. Dořešit s V OD možný 
vstup na toalety pro zajíždějící turnusy.                                            Zodp: p. Foldyna 
P.Foldyna projednal s V OD, který vstoupil do jednání s DPM Ostrava. Následně DPMO bohužel 
potvrdil, že se nejedná o jejich prostory, ale jejich řidiči využívají pouze WC na základě dohody 
s Arcelor Mittal. P. Pavlásek ověří možnosti vstupu i pro naše řidiče. 
Zápis č.40/5. V ZO byl předložen seznam jubilantů, tj. 50-tníci, 60-tníci a odchody do řádného 
důchodu. Jedná se o cca 35 pozvaných hostů. 
Akce se koná dne 16.11.2018 od 14:30 hodin v restauraci Křivý pes. Organizační vypracoval p. Soukup. 
Pozvánky zajistila p. Kleknerová, jednotlivým členům předají členové výboru. 
Zápis č.40/7.3. Jednatel se dne 6.9.2018 na žádost řidičů zúčastnil pracovní porady v Hranicích na 
Moravě. Zápis z tohoto jednání přeposlal vedení OD. 
Ř OD p. Vyvial, (viz .předložená odpověď členům V ZO) písemně odpověděl a byla zaslána řidičům z 
Hranic s žádostí o kontrolu, zda-li vedení i dořešuje podněty.    Zodp: p. Soukup-splněno 
Zápis č.40/7.10. P.Rak – dotaz do kdy platí jednotlivé typy karet v rámci linek ČSAD FM, včetně 
MHD.                                                                               Zodp: p. Soukup – splněno. 
V rámci zasílání zápisu, informovat členy o nutnosti výměny karet a o podmínkách v roce 2019.  
Zápis č.40/7.11. Na základě změn v počtu středisek je třeba technicky upravit volební řád – tj. počty 
zástupců za jednotlivá střediska. Návrh organizačního opatření vypracuje p. Soukup a předloží na 
jednání V ZO dne 29.10.2018.                                                                  Zodp: p. Soukup -splněno. 
(Viz. bod 7.) 
   
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 2: Škodní události  
Brožák Radek      ze dne 28.06.2018      škoda 5 000,-      V ZO souhlasí 
Rajčanová Marcela ze dne 24.09.2018    škoda 3 185,-      V ZO souhlasí 
Kalocsaiová Aneta ze dne 22.03.2018    škoda 5 000,-      V ZO souhlasí 
Mitrenga Otakar     ze dne 21.04.2018   škoda 5 000,-      V ZO souhlasí 
Rajčan Miroslav      ze dne 18.04.2018   škoda 5 000,-      V ZO souhlasí 
Hadáčková Ludmila ze dne 10.9.2018   škoda 5 000,-       V ZO souhlasí 
Tomášek Milan      ze dne 08.02.2018    škoda 5 000,-      V ZO souhlasí 
Dyrčík Petr             ze dne 22.09.2018   škoda 5 000,-      V ZO souhlasí 
Šenauer Petr           ze dne 17.01.2018   škoda 5 000,-      V ZO souhlasí 
Nezhoda Ladislav  ze dne 28.08.2018    škoda 5 000,-      V ZO souhlasí 
   
K bodu 3: Stav členské základny. 
V ZO bere na vědomí žádost o ukončení členství p. Buriánský Pavel z důvodů odchodu do důchodu. 
V ZO ukončuje členství pro neplacení členských příspěvků p. Hanzelka Miroslav, Chmel Petr k datu 
31.10.2018. 
Nový člen: Šarišský Květoslav 
V ZO bere na vědomí stavy zaměstnanců za měsíc září 2018. 
Organizovanost: 478 členů ( 267 zaměstnaných u ČSAD FM + 73 extérních + 138 důchodců) 
 
 K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd  
V ZO bere na vědomí vývoj mezd – výsledovku za ¾ letí 2018. 
V ZO bere na vědomí mzdové tabulky za září 2018. 
 
K bodu 5: Dlouhodobé nemoci 
Anděl Lubomír – Foldyna  
Fojtík Zdeněk - Soukup 
Janek Pavel – Soukup 
Menšík Jaromír - Kaňok 
Pavlištík Milan – Rak 
 
K bodu 6: Organizační opatření „Mikolášská“ 
Nabídka pro rodiče dětí do 15 let věku (včetně). Varianta č. 2. a 3. začne 14.11.2018 a bude ukončena 
27.12.2017. 
1. Skupina dobrovolníků, ve složení Mikoláš, čert, andělé nabízejí své služby – předat nadílku přímo 
Vašim dětem. V případě Vašeho zájmu je nutné se nahlásit do termínu 28.11.2017 u jednatele p. 
Soukupa, tak ať si mohou udělat časový harmonogram návštěv. Vzhledem k možnostem skupiny – 
není možné zajet ke všem dětem, ale i pro tyto bude připraven balíček všem přihlášeným, které si 
odeberou na odborech.  Plakát: p. Kleknerová 
2. V ZO navrhuje i pro tento rok v rámci prosince podpořit aktivity rodičů a to proplacením vstupenek 
do kina, ZOO, divadla, vystoupení, atd. z kterých je zřejmé, že se toho dítě zúčastnilo. Výše 160,-Kč/ 
dítě. 
3. Rodiči bude uhrazen nákup vánoční kolekce do výše 160,-Kč při dodání dokladu o nákupu.  
 
K bodu 7: Organizační opatření k volbám do V ZO 
7.11. Na základě změn v počtu středisek je třeba technicky upravit volební řád – tj. počty zástupců za 
jednotlivá střediska. Návrh organizačního opatření předložil jednatel.   
V ZO po úpravách souhlasí s opatřením, které je v souladu s volebním řádem. 
Jednotlivý stávající členové dodají členy volebních komisí do 20.11.2018. Zodp: členové V ZO                                                                                     
Znovu oslovit členskou základnu o dodání kandidátů, kteří mají podporu ze stran odborářů a 
mají i zájem kandidovat do výboru. 
 
 



K bodu 8: Různé 
8.1. P. Soukup podal informaci z Předsednictva sekce MHD+VSD ve dnech 1.-2.10.2018.    
a) Celkem má svaz 12 801 členů, tj. cca 5 největší svaz v ČR. Za průběžný rok ubylo 4,8 % což je cca 
680. 
b) Hospodaření svazu k srpnu + 3 % oproti plánu. (Jediná položka, která se překračuje je právní pomoc 
- plnění k srpnu na 80 % z ročního plánu.  
c)Soc. fond - podpory při nemoci čerpán na 50 %. 
d)Mzdy v rámci OS – viz. předložená tabulka. 
e) Byl projednán návrh, který bude předložen sněmu:  
1/změny v právní pomoci – bez možnosti měnit právníka v průběhu procesu bezdůvodně. 
2/ člen výboru ZO nesmí být členem revizní komise 
3/upřesnění podmínek pro kandidáty do výboru ZO a komisí 
8.2. V ZO souhlasí s přidělením právní pomoci p. Baroš Jan.  
8.3. P. Foldyna informoval, že vánoční akce OD se bude konat dne 15.12.2018 v restauraci Středověk. 
Požádal o úhradu nad rámec z položky, a to za hudbu. Akce je přístupná pro všechny členy. V ZO 
souhlasí. 
8.4. V ZO souhlasí s žádostí o příspěvek při dlouhodobé nemoci p. Janek Pavel. 
8.5. Jednatel informoval o čerpání ke dni 29.10 v položce sport – 92 662,- Kč. (V položce sport jsou 
zapracovány i vydané poukazy, ale zatím nedodané faktury.) 
8.6. P. Rak informoval o konání akce pro dílnu ve dnech 17.-18.11.2018 v hotelu Retaso. 
Dále požádal, zdali jde proplatit náhradu za použití busu, který je využit nad rámec linky. Cca jedná se o 
16 – 22 km. V ZO souhlasí.  
8.7. Projednat s vedením neproplácení školení mistrů OD, ND, kteří pravidelně zajišťují dopravu, 
rozvoz, atd. 
8.8. P.Kleknerová informovala o -setkání HS 00 dne 23.11.2018 ve Vinostil FM.  
 
 
Zapsal: p. Soukup 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                                    Předseda V ZO 

P. Foldyna David 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


