
     Zápis č. 2/2023 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 23.února 2023 
............................................................................................................................................................................. 
 
Přítomni: 
HS OD pp. Janošec, Šarišský 
HS TÚ p. Stanošek 
 HS ND p. 
Ověřovatelé zápisu: pp. Janošec, Stanošek 
 
Program: 
1.  Kontrola zápisu a plnění 
2. Škodní události 
3. Stav členské základny 
4. Organizační – Den matek a žen 
5. Různé 
 
K bodu 1: Kontrola zápisu 
Zápis 1_23/ 1: Volba předsedy, místopředsedy. 
a) zápisu do obchodního rejstříku KS Ostrava –  
b) web. stránkách a zpravodajích 
d) po dohodě provést dispoziční změny k účtu ZO                                     Zodp: Soukup 
P.Soukup informoval o průběhu procesu zápisu do obchod. rejstříku. 
Zápis 1_23/8.2. Jednatel informoval o možnosti pojistit funkcionáře pro činnost ve výboru. Smyslem tohoto 
pojištění je předejít možným náhradám ze společného účtu v případě úrazu při plnění zadaných úkolů pro 
ZO. 
V ZO rozhodl pojistit od 1.2.2023                                                                       Zodp: Soukup -splněno 
Zápis 1_23/8.5. Jednatel předložil „Přehled nejdůležitějších novinek 2023“. Jedná se o ucelený materiál 
legislativních novinek z gesce MPSV. V ZO bere na vědomí a úkoluje jednatele, ať tento materiál zašle 
členům jako přílohu zápisu.                                                                                Zodp: Soukup-splněno 
Zápis 1_23/8.7. P. Šarišský: Připomněl, že nebylo dořešeno krácení hodin u provozních záloh – p. Onderka 
Richard, projednal s ŘOD, který přislíbil nápravu do konce ledna 2023.    Zodp: Šarišský 
Zápis 1_23/8.8. P. Šarišský opětovně upozornil vedení, že stále není dořešen prostor pro odstavení kol, 
popř. motorek.                                                                                                      Zodp: p. Šarišský               
Zápis 1_23/8.9. P. Stanošek: Zcela nedostačující prostředky na úklid sněhu – není dostupný posypový 
materiál. Projednat s vedením nápravu.                                                           Zodp:  Stanošek, Šarišský  
Zápis 1_23/8.10. P. Stanošek: Opakující se problém s teplou vodou v pánských sprchách. Nedostačují 
množství, tekoucí horká voda, atd. 
 
K bodu č. 2: Škodní události 
Bártek Václav ze dne 22.11.2022 k úhradě 119 022,-   V ZO souhlasí 
Siuda Jiří ze dne 18.12.2022 k úhradě 11 099,-              V ZO souhlasí 
Němec Tomáš ze dne 6.10.2022 k úhradě 13 626,-       V ZO souhlasí 
Kepl Jaroslav ze dne 3.2.2023 k úhradě 3 107,-              V ZO souhlasí 
 
 
K bodu č 3: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí změny ve stavech zaměstnanců v měsíci leden 2023. 
Nový člen: Tomáš Penka 
                    Milan Valach 
                    Radim Adámek 
                   Tomáš Bukovjan 
Organizovanost: 376 členů (z toho 184 zaměstnaných u ČSAD FM+ 70 externích+122 členů klubu důchodců) 



 
 
K bodu č. 4: Organizační-Den matek a žen 
Členové V ZO osloví členky a vyberou jeden z návrhů- možnosti a dořeší do 9.3.2023. 
 
K bodu č 5: Různé 
5.1. V ZO bere na vědomí výpověď z pracovního poměru dle § 52, písm. c) ZP p. Lojkásek Pavel. 
5.2. Šarišský informoval, že předjednal návštěvu vinného sklípku v Bořeticích. Předložil náklady, program, 
včetně nutnosti vybírat od zájemců zálohy. 
5.3. P. Šarišský informoval, že dne 13.2.2023 proběhlo jednání se zástupci pojišťovny Kooperativa, 
zastoupená pp. Středula, Černohorský, Suranová ve věci nabídky skupinového pojištění pracovní 
neschopnosti. 
V ZO rozhodl, že bere na vědomí, ale nebyla dodána jasná a přesná nabídka, včetně kalkulace s nižším 
počtem pojištěných a s vývojem ceny pro rámcovou pojistku. Až pojišťovna dodá uvedené vstupy bude 
rozhodovat. 
5.4. V ZO byl předložen dopis zaměstnancům ohledně nastávajících změnách ve společnosti. Cíl je vedením 
prezentován jako společná prezentace společností skupiny Transdev.  
5.5. V ZO bere na vědomí změny ve směrnici „Zásady poskytování stejnokrojů“ platné do 1.2.2023. 
5.6. V ZO byl seznámen s vývojem mezd za rok 2022 ve společnostech, kde působí odborové organizace 
sdružené v OS DOSIA. 
5.7. Členům výboru byl předložen ucelený materiál ke konferenci, včetně zprávy o činnosti, tak ať mohou 
svolat schůze ve svých střediscích. 
P.Šarišský informoval, že v rámci OD proběhne schůze 4.3.2023 od 14:00 h v restauraci Morava, kde přislíbil 
i účast V OD p. Hlobík a další mistři OD. 
P. Stanošek se rozhodl provést dílenskou schůzi v průběhu 1-2 dnů a osobně oslovit každého svého člena. 
Termín upřesní na zpravodajích na pracovišti. 
Dále bylo rozhodnuto:  
a) řídícím konference je pověřen p. Foldyna 
b) předsedou mandátní komise p. Janošec 
c) předsedou návrhové komise p. Soukup 
5.8. P. Stanošek: Projednat s vedením možné zvýšení odpadních kontejnerů, popř. možné přemístění 
v rámci areálu.                                                                                                     Zodp: p. Stanošek, Šarišský  
5.9. P. Stanošek: Připomínkoval špatně provedené značení v areálu před opravnou návěsů. (V průběhu 
směny opraváři nemohou vyjet, popř. najet na kanál. Ještě horší situace vzniká v sobotu.) 
                                                                                                                              Zodp: p. Stanošek, Šarišský 
 
 
 
 
 
 
 
  Zapsal: p. Soukup 
 
Ověřovatelé: p. Janošec  …………..………. 
 
                        p.Stanošek  ……......………… 
 
 

Předseda V ZO 
p. Květoslav Šarišský 
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