
   

 Zápis č. 4/2021 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 30.dubna 2021 
 
Přítomni: 
HS OD: pp. Hlaváč, Foldyna, Šarišský 
HS TÚ: p. Rak 
HS ND: p.  
HS THP: p.Kleknerová 
Omluveni: pp. Kaucký, Navrátil 
Ověřovatelé zápisu: pp. Hlaváč, Šarišský 
 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění  
2.Škodní události 
3.Stav členské základny. 
4.Hospodářské výsledky + vývoj mezd 
5. 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. 
Realizace proběhne v květnu a podněty od členů projedná p. Foldyna. 
Zápis č.1_21/6.8. 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 a žádat nápravu.                                                           
Zodp: pp. Hlaváč, Šarišský, Foldyna 
 Točna Riviera – stále není stavební povolení. Projednat s vedoucím odboru dopravy. Zodp: p. Foldyna 
Odstavení v Bašce – bude projednáváno s obcí Baška 
Točna Skalice-Záhoří – projekt vypracován, osadní výbor Skalice nesouhlasí. Dopisem požádat zdůvodnění 
zamítnutí projektu.                                                                                                                 Zodp: p. Foldyna 
Zápis č.3_21/5 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                                
Zodp: členové V ZO 
Výsledek ankety: Zajistit poukázky v ceně 300,- Kč a v květnu předat. 
Zápis č.3_21/7.4. Jednatel vypracoval na základě podnětů členů z OD tzv. doplatky za ztížené pracovní 
prostředí vyplývající z KS za leden + únor 2021. 
Dne 23.4. proběhlo jednání s vedením OD. Dojde k dorovnání ve mzdě za duben. V 6 případech vedení 
odmítá vyplatit příplatek, protože řidiči nedodržovali turnus a přejezdem mimo turnus jim příplatek 
nepřináleží. Těmto řidičům osobně vysvětlí postoj vedení zástupci ve výboru. 
Zápis č.3_21/7.5. 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 
 
K bodu 2: Škodní události 
Jež Radek ze dne 19.1.2021 k úhradě 14 905,- V ZO souhlasí 
Gorka Josef ze dne 16.1.2021 k úhradě 12 539,- V ZO souhlasí 
Botek Dominik ze dne 22.2.2021 k úhradě 35 803,- V ZO souhlasí 
Křištof Pavel ze dne 18.2.2021 k úhradě 48 087,- V ZO souhlasí 
Dyrčík Petr ze dne 18.1.2021 k úhradě 6 393,- V ZO souhlasí 
Rajnoch Jiří ze dne 13.1.2021 k úhradě 3 000,- V ZO souhlasí 
Gabryšová Renata ze dne 17.2.2021 k úhradě 20 097,79  V ZO souhlasí 
Kuchař Tomáš ze dne 3.12.2020 k úhradě 120 698,- V ZO souhlasí 
 



K bodu 3: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí změny ve stavech zaměstnanců za březen 2021.  
V ZO bere na vědomí žádost o ukončení členství pp. Zahradník Pavel, Marejka Květoslav ke dne 30.4.2021. 
Organizovanost členů: 404 (z toho 200 zaměstnaných u ČSAD FM + 76 extérních + 128 důchodců). 
 
 K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd.    
 V ZO bere na vědomí mzdové tabulky za ¼ letí roku 2021. 
Hospodářské výsledky firmy ekonomické oddělení nedodalo, e-mailem znovu upozornit, popř. informovat 
p. Struhalovou, na nedodržení KS. 
 
K bodu 5: Různé 
5.1.Konference 2021. Vzhledem k pozměňujícím návrhům k rozpočtu, které se týkají i hospodářské 
směrnice ZO stále trvá nutnost svolat konferenci. V ZO rozhodne o termínu dle možností a na základě 
opatření vlády. Termín bude delegátům upřesněn s dostatečným předstihem formou SMS zprávy.   
5.2. Výbor Klubu důchodců požádal o mimořádnou odměnu pro dlouhodobou členku výboru p. Bzonková, 
která chce být v květnu uvolněna z komise důchodců. 
V ZO rozhodl, že jakýkoliv dar je plně v kompetenci klubu z jejich rozpočtu, musí akorát splňovat podmínky 
určené v hospodářské směrnicí. 
5.3. P. Hlaváč: Požádal členy výboru o podporu pro svou dceru Nikolku. V těchto dnech je pořádána veřejná 
sbírka - finanční podpora pro speciální cvičení, které nejsou hrazeny pojišťovnou.  
Viz. webové stránky: //www. Donio.cz/Bojovnice Nikolka//. Zaměstnavatel se aktivně zapojil, p. Birkaš 
oslovil e-mailem zaměstnance ve skupině a dále vytvořil plakát, který bude vyvěšen v areálu. V ZO souhlasí 
s podporou ve výši 20 000,- Kč. Podmínka je přímá platba pro zařízení, které provozuje speciální cvičení. 
5.4. P. Šarišský: Určený prostor pro odstavení motorek je nedostatečný. Projednat další možnosti 
s ředitelem TÚ p. Cieslarem.                                                                             Zodp: p. Šarišský 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: p. Soukup 
 
 
Ověřovatelé:                                                                                                               
p. Hlaváč ……………………..……………. 
                                                                                                                              
p. Šarišský ……………..………………  
 
 
 
 
 
 

Předseda V ZO 
p. Foldyna David 

 


