
      Zápis č. 8/2019 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 27.9.2019 
 
Přítomni: 
HS OD pp. Foldyna, Hlaváč, Šarišský  
HS TÚ p. Rak 
 HS ND p. Kaucký 
HS THP p. Kleknerová   
Omluveni: pp. Navrátil 
 

Ověřovatelé zápisu: pp. Rak, Hlaváč  

 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění  
2.Škodní události 
3.Stav členské základny. 
4.Hospodářské výsledky + vývoj mezd 
5. Organizační „Jubilanti 2019“ 
6. Kontrola plnění KS 
7.Různé 
 
K bodu 1: Kontrola zápisu 
Zápis č. 7/5.12. V ZO rozhodl prodat nefunkční trezor, který se nachází v areálu u zdržovny OD. 
(Hlasování proběhlo per-rollam.)                                                                          Zodp: p. Šarišský 
 
K bodu 2: Škodní události 
Vzhledem ke změně majitele firmy v době jednání nejsou škodní události k dispozici, V ZO pověřuje 
pp. Foldyna, Soukup, Kleknerová k projednání škod a následně o pořízení zápisu. 
 
K bodu 3: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí změny ve stavech zaměstnanců za měsíc srpen 2019. 
Nový člen: Plinta Karel 
                  Mergl Miloslav 
 Organizovanost: členů: 454 (z toho 227 zaměstnaných u ČSAD FM + 89 extérních + 138 důchodců). 
 
 K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd.    
V ZO bere na vědomí vývoj mezd za 08/2019. 
 
K bodu 5: Organizační opatření  
Proběhne dne 22.11.2019 od 14:30 v restauraci Křivý pes.  
Vytvořit organizační opatření.                                             Zodp: p. Soukup 
Vytvořit pozvánky + kyttice.                                               Zodp: p. Kleknerová 
 
K bodu 6: Kontrola plnění KS 
V ZO shledal plnění KS, s výjimkou směrnice Cestovní náhrady.  
 
K bodu 7: Různé 
7.1. V ZO bere na vědomí výsledky doplňujících voleb. Za člena výboru ZO byl zvolen p. Hlaváč 
Lukáš. 
7.2. Na základě připomínek ze strany řidičů se výbor obrátil na Policii ČR s žádostí o měření rychlosti 
v úseku křižovatky „Hodoňovice“. Dále podal žádost vedení OD k urychlenému řešení, stávající 



situace. Proběhly schůzky s vedením naší společnosti, magistrátem FM a obcí Baška. Do konce září by 
se mělo rozhodnout, jak nově vést dopravu. 
7.3. O podporu při dlouhodobé nemoci požádal p. Kocurek Lukáš. V ZO doporučuje. 
7.4. Byla provedena kontrola turnusových listů, zjištěné závady přeposlány Ř OD a zpracovateli 
turnusů k opravě. 
7.5. Jednatel se zúčastnil dne 16.9.2019 jednání předsednictva sekce OS v Praze.  
7.6. V ZO rozhodl na základě radikálních změn v pojištění škod způsobených zaměstnavateli, který 
sjednal OS pro rok 2020, zahájit jednání s makléři a zkusit uzavřít vlastní rámcovou pojistku pro své 
členy.                                                                                              Zodp: jednatel  
7.7. Dne 16. 9. 2019 došlo k pracovní schůzce s p. Struhalovou, která zastupuje nové majitele firmy. P. 
Struhalová potvrdila, že všechny závazky s převzetím bude dodržovat, včetně KS.  
7.8. P. Rak pořádá pro členy svého střediska vánoční dvoudenní akci ve dnech 16. – 17. 11. 2019 v SKI 
areálu Gruň. Cena 1 200,-/osoba. (V ceně ubytování, jídlo, sauna.) 
7.9. P. Foldyna informoval o vánoční akci pro všechny členy a rodinné příslušníky, která se koná dne 
14. 12. 2019 od 16:00 h v restauraci Středověk. Hlavní organizátor p. Rozbrojová. V ZO souhlasí 
s příspěvkem na hudbu a to do výše 3 500,- Kč. 
7.10. P. Šarišský poukazuje, že na mnoha spojích je nereálná jízdní doba. Vyhodnotí některé spoje 
podle praxe, popř. dodaných podkladů od řidičů a písemně dodá p. Vašíčkovi, k možnému projednání 
s KODIS.                                                                                       Zodp: p. Šarišský 
7.11. P. Šarišský: Projednat s vedením OD možnost vylepit plakát sjednocených piktogramů pro 
všeobecnou informovanost cestujících.                                          Zodp: p. Foldyna, Šarišský 
7.12. P. Hlaváč: Dohodnout bruslení pro členy a rodinné příslušníky. Jednatel na další jednání V ZO 
připraví čerpání rozpočtu za ¾ roku 2019 a následně rozhodne.  
7.13. P. Hlaváč: V rámci areálu ČSAD není zabezpečena možnost sprchy pro ženy – řidičky OD. 
Dořešit se správou budov.                                                              Zodp: p. Foldyna 
7.14. P. Hlaváč: Projednat s vedením, včetně turnusového oddělení zapracovat do všech turnusů 
tankování, zvláště CNG. Zbytečně vznikají řady, některé turnusy musí tankovat v rámci určené 
bezpečnostní přestávky.                                                                 Zodp: p. Foldyna, Hlaváč 
 
 Zapsal: p. Soukup 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: p. Rak ………………….………. 
                    p. Hlaváč …. …………………….       
 
 
 
 
 

 
                                             Předseda V ZO 

                                                                                                                               p. Foldyna David 
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