
   

 Zápis č. 5/2022 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 19. května 2022 
 
Přítomni: 
HS OD: pp. Hlaváč, Foldyna, Šarišský 
HS TÚ: p. Rak 
HS ND: p.  
HS THP: p. Kleknerová  
Omluveni: pp. Navrátil, Kaucký 
Ověřovatelé zápisu: pp. Kleknerová, Rak 
 
 Program: 
1.Kontrola zápisu a plnění 
2.Škodní události 
3.Stav členské základny 
4.Hospodářské výsledky  
5. Různé 
 
K bodu 1: Kontrola zápisu 
Zápis 3_22/4.4. Jednatel sepsal podněty řidičů OD k závadám v rámci silnic, zastávek. Zaslal V OD p. 
Hlobíkovi dne 3.3.tr., který obratem sjednal schůzku s magistrátem. Následně odbor dopravy vypracoval 
odpověď, s kterou byl V ZO seznámen.  
V ZO rozhodl o opětovném projednání točen na Rivieře, a ve Skalici. Dále problém na křižovatce ul. 
Palackého.  V ZO pověřil p. Hlaváče k řešení podnětů ze strany řidičů v rámci MHD Frýdek-Místek. (Viz. 
bod 5.7 tohoto zápisu.) 
 
Zápis 3_22/4.8. Jednatel informoval o vytvoření petice – výzvy Krajskému úřadu MSK k jednání ve věci 
možných změn smlouvy o obslužnosti, větší spolupráci s KODIS. (Viz. zápis č.4_22, kde p. Šarišský shrnul 
vývoj jednání.) Obdrželi jsme oficiální odpověď, která bude zaslána členům z OD jako příloha tohoto zápisu. 
                                                                                                                                         Zodp: p. Soukup 
Na základě jednání jsou stanoveny termíny možných oprav jízdních řádů a v rámci května na jednání 
s vedením OD by mělo dojít i k dohodě o jednotném postupu v rámci pokut.  
Zápis 4_22/5.3. P. Navrátil: Doplatek do mzdy v EU byl za únor dle dohody s vedením, řidičům MKD 
vyplacen. Požádal jednatele o jednání s p.Peřinovou, Kociánem pro vysvětlení výpočtu doplatku.  
                                                                                                                                          Zodp: p. Soukup-splněno 
P. Soukup ověřil zpracování doplatku pro jednotlivé země, kterých se dle ES doplatek do mzdy týká a 
následně zaslal e-mailem vysvětlení řidičům ND. Výše doplatku uvedená ve výplatnici je součet za všechny 
země a u p. Petry Čapčuchové od března, je možné si ověřit kolik hodin jste odpracovali v jednotlivých 
zemích. 
 
Zápis č.4_22/5.4. P. Rak: Jak je upravená v rámci zákona nutná očista zaměstnanců? Problém vznikl i na 
základě menšího počtu a sprch.                                                                                Zodp: p. Soukup-splněno 
Současná legislativa NV 390/2021 Sb., příloha č.4 rozděluje práci do kategorií, u kterých je povinnost 
zaměstnavatele zajistit prostory na očistu zaměstnanců. 
 
 
K bodu 2: Škodní události 
Herec Miroslav ze dne 23.2.2022 k úhradě 16 909,- Kč  V ZO souhlasí 
Vyvialová Jana ze dne 3.2.2022 k úhradě 17 321,- V ZO souhlasí 
Chobot Branislav ze dne 16.3.2022 k úhradě 33 230,-  V ZO souhlasí 
Müller Milan ze dne 5.2.2022 k úhradě 36 189,- V ZO souhlasí 
 



K bodu 3: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí změny ve stavech zaměstnanců za duben 2022. 
Nový člen: Šebesta Lukáš 
V ZO ukončuje zpětně členství pro neplacení čl. příspěvků pp. Dohnal Jiří, Říman Pavel, Frydryšek Pavel ke 
dni 30.4.2022. 
V ZO ukončuje členství na základě žádosti p. Eabl Tomáš ke dni 30.4.2022. 
Organizovanost členů: 386 (z toho 183 zaměstnaných u ČSAD FM + 81 extérních + 122 důchodců) 
 
K bodu 4: Hospodářské výsledky 
V ZO bere na vědomí hospodářské výsledky za první ¼ rok 2022. 
 
K bodu 5: Různé 
5.1. P. Šarišský informoval V ZO o první etapě plánovaného značení plochy v areálu garáží. (Viz. plánek.) 
5.2. P. Foldyna se dne 13.6.2022 se zúčastní jednání předsednictva odborového svazu. 
5.3. V ZO deleguje v souladu s ročním plánem odborového svazu na plenární zasedání, konané ve dnech 
14.-16.6.2022 p. Šarišský. 
5.4. Odborový svaz zaslal informaci z MPSV o jednorázové finanční výpomoci rodinám s dětmi. Podmínky a 
jak o podporu požádat je vyvěšena na odborovém zpravodaji.                                                                                                                     
5.5. V ZO pověřuje předsedu k vyvolání jednání s vedením ve věci valorizace mezd na základě inflace. 
Oslovit i další ZO a upřesnit možný společný postup. 
5.6. Den dětí. V ZO rozhodl pro děti zaměstnanců do 15 let (včetně) opět spolupracovat s knihkupectvím 
Kapitola. Cena poukázky 150,- Kč/dítě. V případě, že rodič má trvalé bydliště vzdálenější 50 km od Frýdku-
Místku je možné proplatit nákup knih v hotovosti na základě dodaného dokladu. 
Akce je vyhlášena od 20.5 do 30.7.2022. Seznamy, informace pro rodiče, dohoda s knihkupectvím a další 
k akci zajistí jednatel.                                                                                                              Zodp: p. Soukup 
5.7. P. Hlaváč uniformoval o jednání na Magistrátu FM s náměstkem pro dopravu p. Vargou. Přítomen byl i 
V OD p. Hlobík. Z porady vyplynulo: 
a) Riviera – točna. V době jednání vedoucí odboru dopravy p. Hronovský byl na neschopence, ale je reálná 
možnost potvrzená p. Vargou, že dojde k úpravě.  
b) Skalice-točna. Vzhledem k schválenému rozpočtu pro rok 2022 není v plánu.  
c) Křižovatka ul. Pol. Obětí x Palackého. Odbor dopravy znovu prošetří všechny možnosti a navrhne řešení 
písemně. 
d) Chlebovice kostel. V neděli dopoledne odstavené os. vozy a nedodržují vyznačenou žlutou čáru. 
Doporučení: volat Policii ČR, popř. vyfotit ať je zřejmé porušení, včetně SPZ a dodat V OD, popř. na odbory. 
e) Zastávka „Černá cesta“ (směr Nové dvory). Magistrát projedná s majitelem pozemku a následně navrhne 
řešení.   
5.8. P. Navrátil: Žádá o projednání s vedením, z jakých položek se vypočítává průměr i na základě další 
položky ve mzdě-doplatek do min. mzdy v EU.                                                                    Zodp: p. Soukup  
5.9. P. Rak: Jak je možné, že někdy neteče teplá voda? Tento poznatek konstatovalo více osob.  
                                                                                                                              Zodp: p. Šarišský, Rak.  
 
 Zapsal: p. Soukup 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 p.  ……………………………………………… 
 
p.  ………………………………………………….                                                                                                              
 

 
Předseda V ZO 

p. Šarišský Květoslav 


