
   

 Zápis č. 2/2022 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 14. února 2022 
 
Přítomni: 
HS OD: pp. Hlaváč, Foldyna, Šarišský 
HS TÚ: p.  
HS ND: p. Kaucký 
HS THP: p.  
Omluveni: pp. Kleknerová, Rak, Navrátil 
Ověřovatelé zápisu: pp. Foldyna, Hlaváč  
 
 Program: 
1.Kontrola zápisu a plnění 
2.Škodní události 
3.Stav členské základny 
4. Příprava konference 
5. Organizační – Den matek a žen 
6. Různé 
 
K bodu 1: Kontrola zápisu 
Všechny body splněny. Ke konferenci samostatný bod tohoto zápisu. 
 
K bodu 2: Škodní události 
Rangl Martin ze dne 25.8.2021 k úhradě 42 182,87 Kč ZV souhlasí 
 
K bodu 3: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí změny ve stavech zaměstnanců za leden 2022 
Nový člen: Nikola Šigutová 
 V ZO ukončuje členství pro neplacení čl. příspěvků p. Moskva Ilja k 31.1.2022. 
V ZO bere na vědomí žádost o ukončení členství p. Starynská Jana k 28.2.2022. 
Oprava zápisu č.1_2022 p. Máca Roman neukončil členství. 
Organizovanost členů: 391 (z toho 182 zaměstnaných u ČSAD FM + 86 extérních + 123 důchodců.) 
 
K bodu 4: Příprava konference 
Konference ZO proběhne dne 5.3.2022 v hostinci U Křivého psa od 13:45 hodin. 
Jednatel předložil vytištěné a připravené materiály, které zaslal členům středisek THP, ND, dílna, OD. Zatím 
bez pozměňujících podnětů z řad členů. 
Zástupci za OD svolají schůzi střediska OD na den 19.2.2022 od 14:00 hodin. 
 
K bodu 5: Organizační – Den matek a žen 
Dodané návrhy z řad členů výboru: 
a) Exkurze pivovaru Nošovice (není možné zajistit, že všechny plnící linky budou v provozu)   
b) Výjezd na Lysou hora- p. Foldyna zjistí možnosti výjezdu busu  
c) Exkurze v areálu Landek –p. Soukup  
Součástí všech exkurzí je i posezení pro zúčastněné. 
 
K bodu 6: Různé 
6.1.V ZO bere na vědomí mzdové tabulky za rok 2021. (V rámci jednání v lednu 2022 nebyly k dispozici.) 
6.2. V ZO bere na vědomí výpověď zaměstnavatelem pro p. Lesák Jan, dle § 52, písm. e) ZP 
6.3. V ZO souhlasí s právní pomocí pro p. Herec Miroslav, ve věci opakovaného srážení osobního hodnocení 
za pokuty, které obdrží zaměstnavatel dle smlouvy o obslužnosti. 



6.4. Pozván byl i Ř ND p. Kocián David k situaci v MKD na základě Směrnice evropského parlamentu a rady 
ze dne 15. července 2020. V platnost vstoupil Čl. 1, bod 7 dané směrnice o podmínkách práva řidiče na 
minimální mzdu státu, kam byl řidič vyslán. Vedení jedná o změně smlouvy k zajištění zvýšení mezd. Je 
reálné, že se nedohodne a přislíbil, že bude seznamovat o aktuálním vývoji. O dalším vývoji, dle situace 
bude V ZO informovat. 
6.5. V ZO rozhodl o možnosti čerpat příspěvek na sport od data jednání výboru až do rozhodnutí 
konference. 
 
 
 
  
 
 
 
Zapsal: p. Soukup 
 
 
 
 
Ověřovatelé:                                                                                                               
p. Foldyna 
p. Hlaváč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předseda V ZO 
p. Šarišský Květoslav 


