
   

 Zápis č. 6/2021 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 26. června 2021 
 
Přítomni: 
HS OD: pp. Foldyna, Šarišský, Hlaváč 
HS TÚ: p.   
HS ND: p.  
HS THP: p. Kleknerová 
Omluveni: pp. Rak (osobní důvody), Kaucký (zdravotní důvody), Navrátil (osobní důvody) 
Ověřovatelé zápisu: pp. Šarišský, Hlaváč 
 
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 byla zadaná firmě, která zpracovává technickou dokumentaci a realizace by měla proběhnout 
v letních měsících. 
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 
Projednáno z ředitelem TÚ p. Cieslarem – plán parkování os. vozidel, motorek a kol bude zapracován 
v rámci dopravně provozního řádu, který je nyní ve zpracovávání.  
Zápis č.5_21/5.1. 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 
Pro členy je zajištěna svazové pojištění škod. Seznamy a podmínky k dispozici na všech střediscích. Zaslány 
e-mailem, vyvěšeny na zpravodajích. Seznam zaslán k 18.6.2021 na svaz. 
Zápis č.5_21/5.3. V ZO jednal o novém složení revizní komise. Seznam kandidátů předloží na Konferenci 
2021.  
Na konferenci delegováni i navržení členové revizní komise: pp. Gladišová, Třeštíková, Chrapek. 
Zápis č.5_21/5.4. Ve dnech 8.-9.června 2021 proběhlo plenární jednání svazu v Kožlanech. Za naši ZO byli 
delegování pp. Foldyna, Šarišský. 
Zápis č.5_21/5.5. 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.                                                                                       Zodp: p. Foldyna 
Projednáno s vedoucím OD, který není proti.  
 
 
K bodu 2: Škodní události 
Jan Švec ze dne 17.2.2021 k úhradě 43 105,-     ZV souhlasí 
Jan Švec ze dne 16.2.2021 k úhradě 34 476,-    ZV souhlasí 
Jan Švec ze dne 24.3.2021 k úhradě 44 186,-    ZV souhlasí 
Petra Valasová ze dne 20.2.2021 k úhradě 10 376,-   ZV souhlasí 
Radek Kraus ze dne 17.3.2021 k úhradě 4 152,-    ZV souhlasí 



Lubomír Anděl ze dne 7.3.2021 k úhradě 28 328,-   ZV souhlasí 
Jan Paluřík ze dne 9.2.2021 k úhradě 29 078,-    ZV souhlasí 
Jan Švec ze dne 14.4.2021 k úhradě 106 646,-    ZV souhlasí 
Jan Rozbroj ze dne 8.5.2021 k úhradě 86 034,-    ZV souhlasí 
Jiří Králík ze dne 10.4.2021 k úhradě 10 284,-    ZV souhlasí 
Robin Tomaškovič ze dne 21.4.2021 k úhradě 19 324,-   ZV souhlasí 
Jaroslav Hořčičiak ze dne 19.3.2021 k úhradě 45 283,-   ZV souhlasí 
Dostalík Filip ze dne 4.6.2021 k úhradě 64 700,-    ZV souhlasí 
Hanzelka Miroslav ze dne 18.3.2021 k úhradě 10 882,-   ZV souhlasí 
 
K bodu 3: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí změny ve stavech zaměstnanců za květen 2021. 
V ZO bere na vědomí žádost p. Sojková Eliška o ukončení členství k datu 31.5.2021.  
Nový člen: Šindelář Jiří 
Organizovanost členů: 401 (z toho 193 zaměstnaných u ČSAD FM + 80 extérních + 128 důchodců). 
 
K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd.    
Hospodářské výsledky firmy ekonomické oddělení nedodalo, e-mailem znovu upozornit, popř. informovat 
p. Struhalovou, na nedodržení KS.                                                                    Zodp: p. Foldyna 
 
K bodu 5: Plán jednání na druhé pololetí roku 
30.07.2021 výjezdní zasedání 
10.09.2021 13:00 
22.10.2021 13:00 
16.11.2021 8:00 + jubilanti 
20.12.2021 13:00 
 
K bodu 6: Různé 
6.1. Z rozhodnutí V ZO (hlasovaní per-rollam) byla zaslána výpověď z pojistné smlouvy s Generali Česká 
pojišťovna. Návrh na další rok byl o cca 100 % vyšší pojistné. 
6.2. V ZO souhlasí s přidělením právní pomoci pro p. Rozbroj Jan. 
6.3. V ZO bere na vědomí výpověď z pracovního poměru p. Švec Jan dle § 52, písm. g) ZP  
6.4. V ZO byl seznámen s podepsanou sponzorskou smlouvou na rok 2021. 
6.5. V ZO rozhodl podpořit charitativní sbírku na pomoc obětem přírodní katastrofy na JM částkou 5 000,- 
Kč na transparentní účet Diecézní charitu Brno. V ZO nebude organizovat samostatnou humanitární sbírku 
na pomoc postiženým obcím. Popř. pověřuje předsedu ve spolupráci se svazem, vybrat konkrétní projekt 
pro člena odborů, který byl postižen prokazatelně katastrofou.     
6.6. Oslovit vedení s dotazem kdy bude pokračovat realizace druhého stojanu na tankování CNG? 
         Zodp: p. Hlaváč 
 
Zapsal: p. Foldyna 
 
 
Ověřovatelé:                                                                                                               
p. Šarišský ……………………..…………… 
p.Hlaváč ……………..………………………  
 
 
 
 
 
 

Předseda V ZO 
p. Foldyna David 


