Zápis č. 5/2021
z jednání Výboru ZO OS DOSIA
ze dne 20. května 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. Foldyna, Kleknerová
Program:
1. Kontrola zápisu a plnění
2.Škodní události
3.Stav členské základny.
4. Plán jednání na druhé pololetí
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. (SkaliceZáhoří, 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_21/7.5. 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
Zápis č.4_21/5.4. P. Šarišský: Určený prostor pro odstavení motorek je nedostatečný. Projednat další
možnosti s ředitelem TÚ p. Cieslarem.
Zodp: p. Šarišský
Zápis č.4_21/5.1.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.
Konference proběhne 26.6.2021 od 14:00 hodin v areálu ČSAD v prostorách jídelny.

K bodu 2: Škodní události
Duchovič Lukáš ze dne 12.2.2021 k úhradě 3 872,K bodu 3: Stav členské základny
V ZO bere na vědomí změny ve stavech zaměstnanců za duben 2021.
V ZO ukončuje členství pro neplacení členských příspěvků pp. Háša Petr, Kožuszník Martin, Baláš Richard,
Jan Lubomír k datu 31.5.2021.
Organizovanost členů: 403 (z toho 198 zaměstnaných u ČSAD FM + 77 extérních + 128 důchodců).
K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd.
V ZO bere na vědomí mzdové tabulky za ¼ letí roku 2021 -kompletní.

Hospodářské výsledky firmy ekonomické oddělení nedodalo, e-mailem znovu upozornit, popř. informovat
p. Struhalovou, na nedodržení KS.
Zodp: p. Foldyna

K bodu 5: Různé
5.1. Jednatel: Vzhledem ke končící smlouvě o pojištění při výkonu povolání je nutné již začít jednat o
podmínkách nové smlouvy, tak ať v případě, že nebude možné vyjednat „slušnou“ cenu oproti trhu, včas
informovat členy.
Zodp: jednatel
5.2. V ZO rozhodl na základě otevření obchodů o zorganizování „Den dětí“ s možností využití poukázek
v hodnotě 150,- Kč/dítě do 15 let(včetně) v knihkupectví Kapitola. Zajistit poukázky, seznam dětí a distribucí
byl pověřen jednatel.
Zodp: jednatel
5.3. V ZO jednal o novém složení revizní komise. Seznam kandidátů předloží na Konferenci 2021.
5.4. Ve dnech 8.-9.června 2021 proběhne plenární jednání svazu v Kožlanech. Za naši ZO jsou delegování
pp. Foldyna, Šarišský.
5.5. Členové výboru za OD jsou průběžně oslovováni řidiči o sjednání pracovních porad minimálně ¼ letně
za účasti mistra OD, vedoucího OD, tak ať vzniklé problémy z provozu jsou řešeny aktuálně.

Zapsal: p. Soukup

Ověřovatelé:
p. Foldyna ……………………..…………….
p.Kleknerová ……………..………………

Předseda V ZO
p. Foldyna David

