Zápis č. 1/2021
z jednání Výboru ZO OS DOSIA
ze dne 29. ledna 2021
Přítomni:
HS OD: pp. Hlaváč, Foldyna, Šarišský
HS TÚ: p.
HS ND: p.
HS THP: p. Kleknerová
Ověřovatelé zápisu: pp. Šarišský, Hlaváč
Omluveni: pp. Rak, Kaucký, Navrátil
Program:
1. Kontrola zápisu a plnění
2.Škodní události
3.Stav členské základny.
4.Hospodářské výsledky + vývoj mezd
5. Plán jednání V ZO pro rok 2021
6. Různé
K bodu 1: Kontrola zápisu
Body z předchozích zápisů projednány v rámci pracovní schůzky s vedením.
K bodu 2: Škodní události
Večeřa Vlastimil ze dne 9.11.2020 k úhradě 7 837,- V ZO souhlasí
Škorňa Zdeněk ze dne 16.12.2020 k úhradě 12 249,- V ZO souhlasí
Kubík Lukáš ze dne 11.12.2019 k úhradě 20 000,- Kč V ZO souhlasí
Dudzik Adam ze dne 3.11.2020 k úhradě 5 039,- Kč V ZO souhlasí
Lichnovský Jan ze dne 3.12.2020 k úhradě 33 499,- Kč V ZO souhlasí
Kováč Tibor ze dne 9.11.2020 k úhradě 10 024,- Kč V ZO souhlasí
Švec Jan ze dne 15.12.2020 k úhradě 3 500,- Kč V ZO souhlasí
K bodu 3: Stav členské základny
V ZO bere na vědomí změny ve stavech zaměstnanců za prosinec 2020.
V ZO bere na vědomí žádost o ukončení členství pp. Kánský Radek, Martinák Vitězslav k 31.12.2020.
V ZO ukončuje členství pro neplacení členských příspěvků pp. Fiala Petr, Hapáková Pavla k 31.1.2021.
Organizovanost členů: 415 (z toho 208 zaměstnaných u ČSAD FM + 80 extérních + 127 důchodců).
K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd.
V ZO bere na vědomí vývoj mezd za rok 2020, včetně výsledovky za rok 2020.
Vývoj mezd v jednotlivých skupinách v roce 2020.
Řidiči ND ………….……….. 106,3 %
Řidiči OD …………..……….. 104,6 %
Opraváři ……………..…….. 104,9 %
Ostatní dělníci ……….…… 114,2 %
Mzdy ve společnosti ….. 103,9 %
K bodu 5: Plán jednání V ZO v roce 2021
První řádné jednání výboru je 29.ledna 2021 v 8.00 hodin.
Další termíny na ½ rok:
24. února (středa) od 13:00 h
20. březen (sobota) od 10:00 h
20. březen (sobota) konference od 14:00 h

30. dubna (pátek) od 8:00 h
20. květen (čtvrtek) od 13:00 h
25. červen (pátek) od 8:00 h
K bodu 6: Různé
6.1. V ZO souhlasí se sociální pomoci při dlouhodobé nemoci pro členy pp. Pohludka, Štafín.
6.2. P. Hlaváč informoval o pracovní poradě s vedením OD, včetně zápisu. Pověřil jednatele zasláním
členům OD. K bodu jednání ve věci internetu na zdržovně, informoval p. Foldyna, po dohodě s V OD, že
bude možné se připojit.
6.3. V ZO schvaluje právní pomoc pro p. Kováče Tibora.
6.4. Jednatel informoval zástupce za OD, že 25 členů z OD se vůbec nevyjádřilo, zda-li chce být pojištěno na
škody od 1.1.2021. Vzhledem k tomu, že seznam je nutný aktualizovat v lednu, tito členové nejsou pojištěni.
6.5. Jednatel předložil čerpání rozpočtu za rok 2020, návrh na rok 2021.
V ZO projednal návrh a doporučuje ke schválení na konferenci, zároveň souhlasí s možností pro členy
čerpat z položky sport od 1.2.2021.
6.6. P. Šarišský informoval po projednání s vedením, že v měsících březen, duben (…dle podmínek počasí)
bude v areálu parkovací schéma pro odstavování busů.
6.7. V ZO rozhodl o konání konference dne 20.3.2021. Pověřil jednatele připravit materiál a organizační
opatření na jednání dne 24.2.2021 a následně výbor rozhodne i na základě opatření vlády, jak bude
konference vlastně probíhat.
6.8. P. Šarišský: I přes neustálé upomínky ze strany řidičů se stále neřeší tzv. točny. (Skalice-Záhoří, Riviera)
popř. odstavení v Baška-obecní úřad. Znovu upozornit vedení OD.
Zodp: pp. Hlaváč, Šarišský

Zapsal: p. Soukup
Ověřovatelé:

p. ………………..…………...
p. ………………………..…….
Předseda V ZO
p. Foldyna David

