
Zápis ě.612020
z jednáníVýboru ZO OS DOS|A

ze dne 29. června2020

Přítomni:
HS OD: pp. Foldyna, Hlaváč, Šarišský
HSTÚ: p. Rak

HS ND: pp,

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

Program:
1, Kontrola zápisu a plnění
2.Škodníudálosti
3.Stav členské základny.
4.Hospodářské výsledky + vývoj mezd
5. Termíny jednáníV ZO

6. Různé

K bodu 1: Kontrola zápisu
zápisč.tol5.9. P. Šarišský: Projednat s vedením OD organizační opatření na úklid busů. Není stanoveno 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
v průběhu měsíce červenec wvolat iednánís Ř oD p. vvvialem.
Zápis č.1_2016. Přijednání s vedením projednat výjimky v KS bodu lV.8.3. Věrnostní odměna. (U

zaměstnanců, kteří mají krátkodobou neschopenku, a kteří stejně si přidělenou práci po návratu musí
odpracovat i na úkor osobního času zohlednit.) Zodp: p. Foldyna
V průběhu měsíců 07 + 08/2020 dohodnout s vedením termín začátek vviednávání nové ks.

Zápis č.3_2016.7. P. Šarišský: Projednat s vedením rozšíření směrnice ,,Zásady poskytování OOPP a

stejnokrojů" v bodě ,,Poskytování mycích prostředků", a to o desinfekční mycí gely, 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 - splněno
Od 1,,7,2020 v rámci odběru ochrannÝch pomůcek ií řidiči k disoozici i dezinfekční suchÝ mvcí sel. Jako

možnou alternativu z

k bodu z: Škodní události
Kováč Tibor ze dne I2.1"2OZO k úhradě 48 97'],,66 Kč V ZO souhlasí
Vlček Bohumír ze dne 10.3.2O2O k úhradě 7'J,369,13 Kč V ZO souhlasí
Čekanský Jozef ze dne 3.3.2020 k úhradě 8 387,66 Kč (na vl. žádost projednána mimo V ZO)

Pilát Miloš ze dne 8.I.2020 k úhradě 12 638,- Kč V ZO souhlasí
Vraňák Miloš ze dne22,4.2020 k úhradě 1,6751,35 Kč VZO souhlasí
Fojtík Radim ze dne 15.10.2019 k úhradě 10 000,- Kč V ZO souhlasí
K následujícím škodám, u kterých se jedná o přenesení pokut V ZO požaduje, ať součástí protokolu je

ZPYD ze dne, kdy došlo k tzv. porušení smIuvních podmínek. Dále požaduje předkládat řidičům
fotodokumentaci, z které by bylo zřejmé porušení povinností a která by byla přílohou předpisu.

Vykoupil Pavel ze dne 3]..]..2020 k úhradě 1000,- Kč

Pilát Miloš ze dne 2.1,.2O2O k úhradě 2 000,- Kč

Kolder Jiří ze dne 27.12.2OI9 k úhradě 2 000,-
Krutilová Zuzana ze dne 3.12.2079 a dále k úhradě 3 000,- Kč

Škorňa Zdeněk ze dne 17 .I2,2Ot9 a dále k úhradě 9 000,- Kč

Potyka Marian ze dne 3O.!.2O2O k úhradě 1000,- Kč



Kubek Rinaldo ze dne 7.1,.2020 k úhradě ].000,- Kč

Bartek Petr ze dne 4.L2O20 a dále k úhradě 2 000,- Kč

K bodu 3: Stav čIenské základny
V ZO bere na vědomízměny ve stavech zaměstnanců za měsíc květen 2020.
V ZO bere na vědomížádost o ukončení členství p. Matějka Jiří.

V ZO ukončuje členství pro neplacení čl, příspěvků pp. Warchol Marek, Vaxmanský Pavel k datu 30.6,2020,

Nový člen: Rak Michael
Kubík Lukáš
Bušo Daniel
Fojtík LUmír

organizovanost:členů 433(ztoho 231_ zaměstnaných u ČSnO FM + 79 extérních + 133 dŮchodců).

K bodu 4: Hospodářské v,ýsledky + v,ývoj mezd.
V ZO bere na vědomívývoj mezd za květen 2020,

K bodu 5: Termíny jednání V ZO
28. srpna
25. zarl
26. říjen
20, listopadu + jubilanti

21, prosinec

K bodu 6: Různé
6.L.VZO převzalvýpověd'z pracovního poměru ke dni 3L.7.2O2O pp. Javůrek Jiří,Zajícová Monika dle § 52,
písm. c)ZP.
V ZO převzal výpověd'z pracovního poměru ke dni 22.6.2020 p, Běčák Jaromír dle § 61, písm. e) ZP,

V ZO převzal výpověd'z pracovního poměru ke dni 30.6,2020 p, Kabát Stanislav dle § 52, písm. c) ZP,

6.2.v ZO doporučuje podporu OS při dlouhodobé nemoci pro pp. Skupeň Miroslav, Marušník Michal, Běčák

Jaromír, Čmarada Jan.

6.3. V ZO souhlasí se změnou výpočtu mzdy v ND. Vzhledem ke skutečnosti, že řidiči obdrží mzdový výměr
rozhodl, že se nebude měnit KS a její přílohy, Nové tarify písemně dostali členové V ZO k dispozici.

6.4. V ZO bere na vědomísponzorskou smlouvu pro rok 2020 vyplývající z KS.

6.5. V ZO se rozhodl, že tento rok se tým zastupující naší organizaci zúčastní celorepublikového turnaje
v sálové kopané. Turnaj se pořádá v Plzni pod záštitou svazu ve dnech 4.- 6.72.2020. Cena za ubytování,

stravu, exkurzije 5 000,- /tým.
Maximálnípočet hráčů 10. Realizačnítým: pp. Foldyna, Eybl,

6.6. Navrženídelegáti sjezdu (pp. Foldyna, Kleknerová, Soukup) potvrdili, že obdrželi písemné materiály
ke sjezdu emailem, včetně návrhu změny Stanov OS a s těmito seznámili členy V ZO,

V ZO nenavrhuje žádné pozměňující návrhy k zaslaným materiálům.
V ZO byl seznámen s kandidátní listinou na volené funkce, o kterých se bude hlasovat na sjezdu. Plně
podporuje kandidaturu p. Foldyna David do předsednictva sekce MHD a SD jako člena. (V předchozím

obdobítuto funkciv předsednictvu zastával za silničnídopravu p. Soukup.) Na mimořádné plenární jednání

sekce MHD+ SD dne 17.7.2020 v Praze výbor deleguje pp. Foldyna, Rak,

6.7. lnfo z Předsednictva sekce MHD+ SD, kterého se zúčastnil p. Soukup dne 23. 6.2020 v Praze.
-vzhledem k opravám balkonů, a hlavně nemožnosti dodržet hygienické předpisy vydané Magistrátem
města Prahy pro krátkodobé nájemníbydlení, až do odvoláníse byt nebude pronajímat, jako možná
náhrada je dojednána v hotelu Olšanka, kde svaz vlastní poměrnou část akcií - viz nabídka členům, kteří již

měli předjednané ubytování na Černém mostě. V případě zájmu, kteréhokoliv člena jednatel kontakt
přepošle emailem.
- hospodářský výsledek svazu v období 0I-05/2020 je 47,5 %výnos a 37,8% náklady, takže svaz hospodaří
v kladných číslech
-info o novele ZP, a to změny výpočtu dovolené, na základě odpracované doby a zvýšení odškodného při

úmrtíz pracovního úrazu (...nově až20 ti násobek průměrné mzdy)



-dále byl projednáván materiál ke Sjezdu OS ve dnech 17 . - 18.září 2O2O v Praze.

a) materiál dostal v el. podobě každý oficiální delegát, tak jak jej ZO nahlásili
b) jedná se o organizační opatření - harmonogram
c) návrh změny stanov
d) po projednánína Předsednictvu sekce MHD+ SD byl členům V ZO předložen iseznam kandidátŮ, které

volísjezd -viz. bod 6.6. tohoto zápisu.
6.8. V Zo souhlasí s podepsáním dodatku s pojišťovnou ,,Generali Česká pojišťovna a.s."

6.9. p. Šarišský: Ve večerních hodinách nelze zaparkovat, odstavit bus dle pokynŮ mistrŮ, včetně rŮzných

omezení ze strany vedení. Požadovat po vedení přesné určení místo odstaveníjednotlivých vozŮ.

Zodp: pp. Foldyna, Šarišský

ověřovatelé

)

předseda v zo
p. Foldyna David


