Zápis č. 3/2021
z jednání Výboru ZO OS DOSIA
ze dne 26. března 2021
Přítomni:
HS OD: pp. Hlaváč, Foldyna, Šarišský
HS TÚ: p. Rak
HS ND: p. Kaucký, Navrátil
HS THP: p. Kleknerová
Ověřovatelé zápisu: pp. Rak, Navrátil
Program:
1. Kontrola zápisu a plnění
2.Škodní události
3.Stav členské základny.
4.Hospodářské výsledky + vývoj mezd
5. Organizační den žen a matek
6. Organizační opatření ke Konferenci 2021
7. Různé
K bodu 1: Kontrola zápisu
Zápis č.1_21/6.6. P. Šarišský informoval po projednání s vedením, že v měsících březen, duben (…dle
podmínek počasí) bude v areálu parkovací schéma pro odstavování busů.
Zápis č.1_21/6.7. 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 probíhat.
Zodp: p.Soukup-splněno
Viz. bod č.6 tohoto zápisu
Zápis č.1_21/6.8. P. Šarišský: I přes neustálé upomínky ze strany řidičů se stále neřeší tzv. točny. (SkaliceZáhoří, Riviera) popř. odstavení v Baška-obecní úřad. Znovu upozornit vedení OD a žádat nápravu.
Zodp: pp. Hlaváč, Šarišský, Foldyna (… projedná i na dopravní komisi magistrátu)
P. Foldyna podal informace z dopravní komise:
Točna Riviera – stále není stavební povolení, část zastupitelů nesouhlasí s úpravou
Odstavení v Bašce – bude projednáváno s obcí Baška
Točna Skalice-Záhoří – projekt vypracován, osadní výbor Skalice nesouhlasí
Zápis č.2_21/5.3. Jednatel informoval o jednání s pojišťovnou ve věci krácení plnění o marži skladu. V rámci
škod již likvidovaných, které pojišťovna neplnila v celém rozsahu jednat s vedením o přepracování těchto
škod.
Jednatel seznámil V ZO s dopisem Ř OD, který uznává, že „marže“ skladu jsou oprávněné. Následně i
s odpovědí, kterou zaslal. Na základě těchto informací V ZO souhlasí s přidělením právní pomoci, všem
členům, kteří o ní požádají ve věci navyšování škodních událostí.
Zodp: p. Soukup-splněno
Zápis č.2_21/5.4. Jednatel na základě souhlasu V ZO zaslal dne 15.2.2021 vedení návrh Dodatku KS,
upřesnění čerpání dovolené dle novelizace ZP. Dle sdělení p. Peřinové návrh nebyl přijat a informovala, že
vedením byl pověřen p. Svoboda, vypracovat návrh směrnice k čerpání dovolených.
Návrh přeposlat předsedům ZO a vyvolat jednání s vedením k dořešení.
Zodp: Foldyna, Soukup
Znovu se snažit vyvolat jednání s vedením, popř. se obrátit na IP.
Zápis č.2_21/5.7. P. Žilinský požádal jednatele, ať v rámci možností dořeší s vedením problém s teplou
vodou na prvním podlaží. (Není možné umýt použité nádobí, teče stále jen studená voda.) Projednat se
správou budov nápravu.
Zodp: p. Soukup-splněno

Zápis č.2_21/5.11. Kdy bude dodán výstrojní řád pro rok 2021, včetně možnosti výběru nových oděvů?
Zodp: p. Foldyna-splněno
Jednatel se obrátil na Ř TÚ a následně byla p. Matějkovou (Havířov) dodána větší část fotodokumentace
výstroje. K nahlédnutí u V OD, mistrů OD, včetně zdržovny v areálu. Zaslal i členům z OD, kteří měli zájem emailem.
Zápis č.2_21/5.12. P. Hlaváč: Parkování osobních vozů před „prodanou“ budovou jako jediné možné
parkoviště pro zaměstnance, kteří při nástupu na směnu nemohou použít veřejnou dopravou. Upozornit
vedení, že stále nedořešilo možnosti parkování.
Zodp: p. Foldyna
Zápis č.2_21/5.13. P. Kleknerová: Většině zaměstnanců, kteří jsou zapojeni do zaměstnaneckého programu
T-Mobile končí smlouva tento rok v dubnu, květnu. Jak tedy má dále postupovat, jestliže bude oslovena
operátorem ke změně programu.
Zodp: p. Foldyna-splněno
Jednatel nový program pro zaměstnance platný od 1.3.2021 zaslal dne 11.3.2021 všem členům, včetně
podmínek jak a do kdy je nutné změnit stávající tarify, smlouvy.
K bodu 2: Škodní události
Gorka Josef ze dne 16.1.2021 k úhradě 12 539,- (V ZO souhlasí po úpravě ceny za materiál.)
Matýsek Petr ze dne 21.8.2020 k úhradě 120 000,- V ZO souhlasí
Herec Miroslav ze dne 29.9.2020 k úhradě 148 489,- V ZO souhlasí
Rak Michael ze dne 2.7.2020 k úhradě 100 000,- V ZO souhlasí
K bodu 3: Stav členské základny
V ZO bere na vědomí změny ve stavech zaměstnanců za únor 2021.
V ZO bere na vědomí žádost o ukončení členství pp. Foldyna Vladislav, Herec Miroslav, Rak Michael,
Weissmannová Martina, Polochová Darja, Hrabal Milan k datu 31.3.2021.
Organizovanost členů: 412 (z toho 205 zaměstnaných u ČSAD FM + 78 extérních + 129 důchodců).
K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd.
Dle KS budou zaslány ¼ letně.
K bodu 5: Den matek a žen
V ZO navrhuje vzhledem k nemožnosti naplánovat – zorganizovat tuto akci vyvolat anketu mezi ženami a to:
a) přesunout akci na září
b) v květnu předávat poukázky v ceně pohoštění, tj. 300,- Kč
K bodu 6: Organizační opatření ke Konferenci 2021
Jednatel informoval V ZO, že s ohledem na dodržení „Usnesení vlády ČR ze dne 26.února 2021“ nešlo
zorganizovat Konferenci ZO. Zatím zorganizovali dílenské schůze:
-p. Rak ve středisku dílna a dodal i všechny náležitosti, včetně zápisu
-p. Kleknerová ve středisku OO, která se rozhodla informovat členy elektronicky, včetně výzvy o zpětné
podněty od členů, které budou zapracovány do materiálu ke konference
-pp. Kaucký, Navrátil požádali podklady zaslat členům ND e-mailem, připomínky, náměty mají zasílat přímo
jednateli, a to v termínu do 15 dnů od odeslání
-členové za OD rozhodnou v pondělí dne 29.3.2021
Ověřit možnosti uspořádat konferenci za současných podmínek a předložit V ZO možnosti. Dále bude
rozhodnuto per-rollam.
Zodp: p. Soukup
K bodu 7: Různé
7.1. V ZO doporučuje právní pomoc v pracovněprávním sporu pro pp. Žilinský Milan, Chrapek Zbyněk,
Rozbroj Jan.
7.2. V ZO byl seznámen se zápisem ze Sněmu OS, který proběhl videokonferencí dne 9.3.2021.
-k 1.1.2021 byla provedena inventura členské základny, celkem je v OS evidováno 12 395 členů
-hospodaření OS za rok 2020. Příjmová část: 102,5 % Výdaje: 95 %

-v rámci legislativy OS jednal s MPSV o rozšíření změn pro dřívější odchod do důchodu, a to o skupinu 2R.
Prozatím byli v návrhu jen zaměstnanci zařazené do kategorie 3 a 4. (Jedná se o řidiče, při splnění
podmínek, které se stále upřesňují.)
7.3. V ZO souhlasí s žádostí o podporu při dlouhodobé nemoci pro p. Kubalová Andrea.
7.4. Jednatel vypracoval na základě podnětů členů z OD tzv. doplatky za ztížené pracovní prostředí
vyplývající z KS za leden 2021 a zaslal dne 23.3.2021 k ověření p. Holík, Hlobík, Vyvial, a dle dohody i
k proplacení v měsíci březen 2021.
7.5. P. Rak: Jak se podíleli ostatní ZO na mzdě, popř. nákladech jednatele, který vypracoval kostru KS a
výbor jej neustále uvolňoval jako zapisovatele pro všechny ZO při jednáních s vedením. Zodp: p Foldyna
7.6. Pp. Kaucký, Navrátil informovali, že v rámci ND je KS dodržována, včetně cestovních náhrad.

Zapsal: p. Soukup
Ověřovatelé:
p.Rak ……………………..…………….
p. Navrátil ……………..………………

Předseda V ZO
p. Foldyna David

