
Zápis č.512020
z jednání Výboru ZO OS DOSIA

ze dne 22. května 2020

Přítomni:
HS OD: pp. Hlaváč, Foldyna, Šarišský
HS TÚ: p,

HS ND: pp.

HS THP: p. Kleknerová
Omluveni: pp. Kaucký, Navrátil, Rak

Ověřovatelé zápisu: pp. Kleknerová, Šarišský

Program:
].. Kontrola zápisu a plnění
z.Škodní události
3.Stav členské základny.
4,Hospodářské výsledky + vývoj mezd
5. Termíny jednání V ZO

6. Různé

K bodu 1: Kontrola zápisu
Zápisč.t1l5.9. P. Šarišský: Projednat s vedením OD organizačníopatřenína úklid busů, Nenístanoveno kdy,

v jakém rozsahu uklízet? Stále nedořešeno na základě stále se měnících turnusů s opatřením vlády, dořešit
po stabilizaci provozu OD. Zodp: p. FoIdyna, Šarišský

Zápisč.t_20l 6: Přijednání s vedením projednat výjimky v KS bodu lV.8.3. Věrnostní odměna. (U

zaměstnanců, kteří mají krátkodobou neschopenku, a kteřístejně si přidělenou práci po návratu musí
odpracovat i na úkor osobního času zohlednit.) Zodp: p. Foldyna

Zápis č.3_2O16.7. P. Šarišský: Projednat s vedením rozšíření směrnice ,,Zásady poskytování OOPP a

stejnokrojů" v bodě ,,Poskytování mycích prostředků", a to o desinfekční mycígely, popř. gumové rukavice
pro zaměstnance, kteříjsou v častějším kontaktu s ,,klienty", Jedná se o ochranu zaměstnanců, kteří i
v době bez pandemie, nemají přístup k tekoucívodě v průběhu směny. Zodp: pp. Foldyna, Šarišský,
Hlaváč
Proiednáno s technikem pro BOZP p, Kolářem, ředitelem OD p. Vwialem

Zápisě.4_2015.6.Pp. Kaucký, Navrátil informovalio skutečnosti, že vedení nedodrželo opět dohodu o
zvýšení pohyblivé složka mzdy, tak ať řidiči ND pobírajízaručenou mzdu dle KS,

Dle sdělení Ř ruO p. Javůrka čeká na oficiální potvrzenío navýšení.
Dle sdělení Manažérky lidských zdrojů p, Peřinové, byl p. Javůrek přítomen na jednánívedení, kde se
rozhodlo o navýšení. Dále přislíbila, že v měsíci dubnu všem řidičům ,,doplatek" do zaručené mzdy dopočítá
i zpětně za březen 2020, mimo řidiče, kteří pobírajíodměny z výkonu.
Vzhledem i k předchozím dohodám, které vedení nechce brát na zřetel, je nutné vyvolat skutečně osobní

jednání s pp. Struhalová, Javůrek. Zodp: p. Foldyna -splněno
Vedení dne 30.4.2020 informovalo, že měsíční odměna ve vÝši 2 200,- Kč ( v závislosti na odpracovaném
FpD) se započítává do vÝpočtu průměrné hodinv. Řidičům. kteří doposud měli podepsanou dohodu o práci,

bude iim vvpovězena a všichni budou odměňováni dle vÝše uvedeného.

k bodu z: Škodní události
Hořčičiak Jaroslav ze dne 1.1,.t2.2OI9 k úhradě 8 346,-
Kánský René ze dne 6.2.2020 k úhradě 5 476,-
Řehák Jan ze dne ].6.1.2020 k úhradě 30 262,90

v zo souhlasí
v zo souhlasí
v zo souhlasí



K bodu 3: Stav členské zákIadny
V ZO bere na vědomízměny ve stavech zaměstnanců za měsíc duben 2020.

V Zo bere na vědomížádost o ukončení členství p. Halatová Lenka, ke dni 1,.5.20ZO,

Nový člen: Veselý Petr
Organizovan ost: 441členů (z toho 227 zaměstnaných u ČSRO FM + 81 extérních + 133 dŮchodcŮ).

K bodu 4: Hospodářské v,ýsledky + v,ývoj mezd.

V ZO bere na vědomívývoj mezd za bYezen 2020

K bodu 5: Termíny jednání V ZO
Vzhledem k nepřítomnosti zástupců ND a nedodánítermínů kdy budou v ČR, zařadit tento bod na příŠtí

jednání výboru,

K bodu 5: Různé
6.t.v Zo doporučuje žádost o podporu při dlouhodobé nemoci pro členy pp. Kubalová Andrea, Laník Jiřía
Ragan Jan.

6.2,v Zo bere na vědomívýpověd'z pracovního poměru pp, Ragan Jan, Pitucha Petr dle § 52, písm. e) ZP

6.3. Dne 4.5.2O2O proběhla pracovní porada s ředitelem TÚ p. Cieslar. Schůzku vyvolal předseda p. Foldyna,

Projednávané:
1.Vedení má i nadále zájem zachovat provozováníopravárenského servisu. Dále se spíŠ zaměřit na opravy
vlastních vozů a má zájem dále zefektivnit středisko,
2.Shodně bylo konstatováno, že mzdový vývoj za % roku 2O2O je cca IO7 %o, což je navýšení oproti
předchozímu roku, přestože hospodářské výsledky jsou nižší.

3. P. Cieslar potvrdil, že budovu nad vrátnicí má vedenízájem pronajmout, popř, prodat. Zrovna tak bere

v potaz, že umývárny dílen na 2.poschodí budou muset být zachovány.

4.1nformoval o nákupu 15 busů SOR pro MHD, za lepších smluvních podmínek než předchozínákupy.

5.Má zájem přesunout u autobusů FM všechnygarančníprohlídkyvozů do Místku. Ato ina základě nového
střediska ,,Hlučínsko", kde servis bude zajišťovat v Havířově.
6.Byl informován o nefunkčnosti myčky - zjistí, kde je problém, doposud nebyl informován.
7,Ve věcistížnosti řidičů, že nemohou po reorganizaci nafasovat výstroj si ověřía sjedná nápravu. Zavýdej
výstroje nově zodpovídá p. Jiřičková.
8.V rámci zvýšení kapacity tankováníCNG v areálu jedná i s dalšími firmami, protože spolupráce se

stávajícím dodavatelem technologií je hodně nevyhovující.

9.1nformoval i o problémech s plánovaným spuštěním tancovačky CNG v Ostravě. Technické vybavení se
vyrábív ltalii.

6.4.v zo rozhodl na základě uvolnění opatření vlády, že i tento rok Den dětí bude probíhat formou kniŽních
poukázek v ceně 15O,- Kč/dítě platné v knihkupectví Kapitola od 25.5 do 25.7.2020, nebo je moŽné proplatit

rodičům vstupenky na kulturní aktivity spojené s dětmi - vstupenky do kina, ZOO, atd. ve výŠi ].50,- KČ.

6.5. V Zo bere na vědomí další aktivity společnosti TRANSDEV GROUP s.a,, (..ke které patří i ČSnO FM) a to

nově vysoutěženou obslužnost Hlučínsko a Havířovsko. V Královohradeckém kraji vysoutěžilo oblasti
Novoměstsko, Rychnovsko, Trutnovsko a zde zajišťuje obslužnost v rámci Transdev StředníČechy s.r.o. a

v rámci Zlínského kraje se podílí na obslužnosti v oblasti Vsetína a Val. MeziříČÍ.

6.6. Jednate| informoval členy, že musel zajistit poukázky pro členky v obchodním řetězci ,,Albert" v ceně
300,- Kč s platností do 1,1_.5.2O2J,, tedy rok od vydání. V rámci zaslánízápisu znovu vyzvat k odběru.

6.7.V ZO bere na vědomí materiál z ministerstva zdravotnictví o termínech platnosti lékařských prohlídek, a
to jak vstupních, tak periodických.



6.8. Jednatel informoval V ZO o příkazu GŘ ze dne t3.5.2O2O ve věci sankcí za porušení pravidel
vyplývajících ze smlouvy o poskytováníveřejných služeb v přepravě osob.
6.9.v ZO rozhodl o úhradě osobních nákladů jednatele v době nouzového stavu za zajištěníslužeb i mimo
pracovní dobu, a to dle nákladů za měsíce 03 - O5/2O2O v rozsahu celkově do ],5 000,-Kč.

6.10. p. Šarišský: Mnozí řidiči si stěžují na příkaz vedení o použití roušek i v době řízení, dalšískupina řidičů

má za to, že ,,ochranná folie" není homologována a při určitých podmínkách zabraňuje a zkresluje řidiči
výhled.
p. Foldvna: Každý řidič zodpovídá za bezpečnost, takže jestliže řidič vyhodnotíokamžitou situaci, vČetně

opatřenívedení, že jsou proti bezpečnosti, tak je prostě nemůže dodržovat. Jiná situace je v době, kdy řidič
stojí na zastávce, v této době je povinen dodržet všechna opatření vedení,

ověřovatelé

p. Kleknerová
p. Šarišský

předseda v zo
p, Foldyna David


