
   

 Zápis č. 3/2022 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 23. března 2022 
 
Přítomni: 
HS OD: pp. Šarišský, Hlaváč 
HS TÚ: p. Rak 
HS ND: p.  
HS THP: p. Kleknerová 
Omluveni: pp. Kaucký, Navrátil, Foldyna 
Ověřovatelé zápisu: pp. Kleknerová, Rak 
 
 Program: 
1.Kontrola zápisu a plnění 
2.Škodní události 
3.Stav členské základny 
4. Různé 
 
K bodu 1: Kontrola zápisu 
Zápis 2_22/ 5 Organizační Dem matek a žen. V ZO projednal návrh některých řidiček, organizovat bez 
exkurze, ale se zázemím bazén, bowling, masáže,atd. Akce se bude konat 20.5.2022 od 14:00 hodin. 
Organizační a další zajistí jednatel. Jednotlivý zástupci výboru osobně předají ženám ve střediscích.                                                                    
Zodp: p. Soukup + členové výboru 
Zápis 2_22/6.4. Situace v MKD. Jednatel v pátek 4.3.tr. jednal s p. Peřinovou ve věci řidičů MKD. Došlo 
k dohodě a změně odměňování. Následně jak předseda p. Šarišský, tak místopředseda předsednictva p. 
Struhalová stvrdili podpisy. 
Členům z řad řidičů MKD byl tento zápis zaslán. 
Dle slov Ř ND p. Kociána došlo k dohodě o další spolupráci se zahraničním partnerem.  
  
 
K bodu 2: Škodní události 
Siuda Jiří ze dne 28.12.2021 k úhradě 30 507,- Kč  V ZO souhlasí 
Zuczková Jana ze dne 15.3.2021 k úhradě 17 963,- Kč  V ZO souhlasí 
Vývoda Lukáš ze dne 14.7.2021 k úhradě 99 889,-   V ZO souhlasí 
Mácha Marek ze dne 30.11.2021 k úhradě 43 677,- Kč  V ZO souhlasí 
Šarišský Květoslav ze dne 27.8.2021 k úhradě 24 814,- Kč  V ZO souhlasí 
Rajnoch Jiří ze dne 12.7.2021 k úhradě 17 636,05 Kč  V ZO souhlasí 
 
K bodu 3: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí změny ve stavech zaměstnanců za únor 2022. 
Organizovanost členů: 389 (z toho 183 zaměstnaných u ČSAD FM + 84 extérních + 122 důchodců.) 
 
K bodu 4: Různé 
4.1. P. Šarišský informoval o jednání s Ř TU p. Cieslarem o vydání směrnice „Zásady poskytnutí stejnokrojů“, 
která je neplatná. Došlo k dohodě o opravě, včetně návrhů možných změn. (Návrhy ze strany odborů 
zaslány e-poštou jmenovanému.)  Další projednání naplánováno na 23.3.tr. za účasti dalších ZO. 
V rámci jednání a za přítomnosti dalších předsedů ZO došlo k dohodě o změnách.  
4.2. P. šarišský informoval o vývoji mezd v jednotlivých dopravních společnostech, dle tabulek zaslaných 
svazem. 
4.3. V ZO převzal výpověď p. Fojtík Zdeněk dle § 55, odst.1, písm.b )ZP. 
4.4. Jednatel sepsal podněty řidičů OD k závadám v rámci silnic, zastávek. Zaslal dne 3.3.tr. V OD p. Hlobík, 
který obratem sjednal schůzku s magistrátem. Následně odbor dopravy vypracoval odpověď, s kterou byl 
V ZO seznámen.  Zaslat členům z OD e-mailem jako příloha k zápisu. 



 
4.5. Termíny jednání V ZO na další období roku 2022. 
21. dubna (čtvrtek) od 13:00 hodin  
19. května (čtvrtek) od 13:00 h  
30. června (čtvrtek) od 13:00, 
 29. července (pátek) 9:00 hodin 
4.6. P. Foldyna se dne 7.3. tr. zúčastnil jednání předsednictva sekce OS. 
4.7. V ZO bere na vědomí zápis z jednání Sněmu OS, konaný dne 8.3.2022 
- v OS DOSIA je ke dni 1.1.2022 organizováno 11 996 členů 
- v roce 2021 bylo provedeno 48 kontrol vrámci BOZP 
-OS informuje o povinnosti i pro ZO si zřídit datové schránky  
-hospodaření svazu za rok 2021: výnosy 113 %, náklady 90 % 
4.8. Jednatel informoval o vytvoření petice – výzvy Krajskému úřadu MSK k jednání ve věci možných změn 
smlouvy o obslužnosti. Petici zaslal i všem předsedům ZO působících v MSK. Zatím se aktivně zapojil Frýdek-
Místek, Bruntál, Karviná, Ostrava, Havířov, Nový Jičín. 
4.9. P. Hlaváč: Osobně jej informoval p. Varga, že točna ve Skalici je pro rok 2022 v plánu akcí, včetně 
finančních prostředků. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Zapsal: p. Soukup 
 
 
 
 
Ověřovatelé:  
p. Kleknerová ……………………………………… 
 
p. Rak ………………………………………………….                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předseda V ZO 
p. Šarišský Květoslav 


