
Základní organizace Odborového svazu dopravy – Motol         V Praze 6.1.2016 

Zápis z Výboru základní organizace - leden 2016 
Účast: Zabloudil, Pakosta, Sarközi, Suchá, Ing.Douša, Jantač, Hrušovský, Válek, Bergmann, Cibulková,    
            Zewel, Schmid , PhDr.Hejný, Hanuš, Vávra , Richterová.  Omluveni/neúčast:  Kudrna, Kašpárek. 

1. administrativní oblast:  PC evidence usnášení schopnosti, výdej hlasovacích lístků, přísp.na tlf výdaje s odečtem soukr. 
hovorů a SMS atp. Seznámení s fin. ukazateli a s aktualizací výpočtu mandátních míst jednotlivých sekcí- viz bod 5.  
 

2. Volby místopředsedů. V prosinci spolu s výdejem členského bonusu proběhly volby 
místopředsedů sekcí Autobusy a ŘED. Volební komise sečetla hlasy na VZO 1/2016. V sekci 
Autobusy 57% hlasů získal pan Bergmann a tímto se stává místopředsedou za sekci Autobusy s 
mandátem do 2/2020.  V sekci ŘED pan Pakosta NEZÍSKAL dostatek hlasů (jen 42%) a pozici 
místopředsedy neobhájil. Pozice místopředsedy sekce ŘED, tak v souladu s volebním řádem -do 
zvolení nového místopředsedy členy dané sekce- přechází dočasně na předsedu organizace. Vzhledem 
k tomu, že pan Pakosta kandidoval jako jediný a obdržel více než 1/3 hlasů, je předseda organizace, v 
souladu s volebním řádem do vyhodnocení nových předčasných voleb, oprávněn pověřit jej některými 
úkoly (např. komise PEK). Předseda vypíše nové volby sekce ŘED, přičemž kandidovat může každý 
náš člen evidovaný v sekci ŘED (sekci si členové mohou vybrat) není-li současně členem jiné OO. 
Volby proběhnou nejpozději do konce roku (asi na jaře). Zvažuje se i možnost korespondenční 
volby. Předseda organizace zároveň navrhne VZO 2/2016 na pozici I. místopředsedy (zástupce 
předsedy) jiného funkcionáře – řádně zvoleného místopředsedu z některé jiné sekce, v souladu s 
ustanovením Statutu – článek V, bod C). 
 

3. Provozní a Profesní problémy a potřeby- Kolečko ze sekcí, řešení podnikových náležitostí.  
VZO projednal nominace a delegování funkcionářů na různá jednání a komise v roce 2016.  
VZO schválil plán práce (13-0-0) a obsahové zaměření časopisu Motoláček č.30,31 a 32. 
VZO projednal úvodní návrhy změn Statutu, příští VZO vydá společný výstup pro 
Konferenci, která je 12.2. od 16 hod v zasedací místnosti Muzea Střešovice. VZO projednal 
profesní problémy a různá upozornění sekcí na nešvary (například úklid sněhu). 

VZO schválil 500,-Kč příspěvek na všechny dodané žádosti o příspěvek na dětské tábory za 
celý rok 2015.   V rámci informačního kolečka podali účastníci dále tyto podněty:  

Pana Hanuš informoval o pokračování prací v rekonstrukci lanové dráhy na Petřín. 
Zaměstnanci byly dočasně přesunuty do Muzea Střešovice. Pan Válek otevřel otázku 
možné rekonstrukce vozovny Žižkov v souvislosti s dislokací vozů 15T. Pan Jantač 
informoval o dokončení prací dlažby v Motole i o technických problémech s doplněním 
písku u vozů 15 u čela vlaků v zimě. Čelní plenta plná sněhu a ledu nejde otevřít. Jsou 
zaznamenány i případy poškození čidel hlásičů zastávek. Upozornil na možný výskyt úrazů 
při přechodu mezi depem a výpravnou z důvodu neuklízení sněhu cizí firmou (předseda 
následně informoval vedení a požadoval okamžitou nápravu).  DEPO ŽÁDÁ, ABY NA 
PLUH BYLA PŘIDĚLOVÁNA OSOBA MAJÍCÍ SNĚHOVOU POHOTOVOST (např.na 
telefonu). Nyní je vysílán pracovník ze směny, který pak chybí na práci.  Pí Suchá 
informovala o zasedání oděvní komise. Informovala o zamítavém stanovisku na nový typ 
bot s kluzkou podrážkou (bez vzorku). Předseda informoval o přípravách na Konferenci 
2016 a o výdeji členských bonusů. Pí Richterová informovala o provozních problémech, 
předložila k vyúčtování služební cesty a informovala o náboru našich členů pro sesterskou 
ROH i o ochotě pana Hollera zastupovat Ing.Doušu při jeho neúčasti. ZO OSD Motol s ROH 
úzce spolupracuje (k nelibosti některých OO i vedení) a tuto organizaci s členstvím za pouhou jednu 
korunu doporučuje podpořit i všem zaměstnancům. Korunu si přeci může dovolit platit každý… 

 

4. Další schůzová činnost: mimořádnosti řeší Akční skupina, věci nad rámec organizace PV OSD.  
Spolupracujeme úzce s ROH a s dalšími demokratickými organizacemi (k nelibosti problémových 
osob). Konference se koná 12.2.2016 v zasedačce Muzea Střešovice od 16ti hodin. Žádáme 
naše členy mající zájem se zúčastnit o nahlášení své účasti na 774746800 z důvodu rezervace míst. 



Na rozdíl od jiných OO, může každý náš člen přijít a rozhodovat. Součástí Konference bude i 
tradiční tombola (s nulovým poplatkem za účast v tombole) o pěkné ceny. Tradiční bude i 
pohoštění. 
 

5. Předpoklady pro práci: u některých funkcionářů došlo ke změně telefonních  
čísel, tak jak si sami určili.  Nový model vzájemné telefonní komunikace projednal VZO 11/2015. 
Změna telefonních čísel se týká hlavně těchto funkcionářů- nově: Jantač –604 817 661, 
Hrušovský- 724303685, Suchá- 775270250 , Hejný –777804333, Kudrna- 736483603, Bergmann- 
732327667 , Zewel – 731479991 a Schmid- 799798906. Ostatní pokračují ve svých číslech. Případná 
aktualizace vždy v každém čísle časopisu Motoláček a na webu www.zoosdmotol.cz . 

VZO poměrem 12x pro - 0x ne -1x zdržel a 2x neplatné rozhodl a schválil sloučení stávajících 
finančních nároků funkcionářských příspěvků za účast na VZO a příspěvku na telefon do nového, nyní 
nenárokového příspěvku za řádnou činnost funkcionáře, přičemž výši příspěvku v rozmezí 0-210,-Kč 
bude funkcionářům stanovovat předseda a to na základě jejich dostupnosti, činnosti a operativnosti. 
 

6. Členské bonusy 1.200,-Kč ročně: Každý zaměstnanec měl v roce 2014 a 2015 možnost získat 1.200 
až 1.800,-Kč bonus. Možnost výběru čl.bonusu během roku určuje Finanční směrnice ZO OSD Motol. 
Od roku 2016 bude vyplácena polovina čl.příspěvku ze skupiny daného podniku po odvodu na svaz a 
celý dar od podniku na činnost OO. Věrní členové si tím finančně polepší, ti s více členstvím obdrží 
méně. Systém je spravedlivý a nadčasový. Bonusová částka sama každoročně automaticky poroste s 
růstem mezd. VZO tuto změnu schválil na VZO 11/2015 a na 12/2015 ji technicky doladil o určení 
skupin podniků. Prvotní propočty ukazují na pravděpodobný nárůst v roce 2016 na 1.300 až 2200,-Kč. 
7. Nároky členů: všichni členové mají výhody v závislosti na ŘÁDNÉ PLATBĚ čl. příspěvků.  
 

8. Daně, kontroly a jiné: bez problémů. Členové mají možnost aktuální stav dotazovat každý pátek. 
V prosinci proběhne Revize hospodaření za účasti členů RK a statutárního zástupce ZO OSD Motol. 
 

9. kancelář, její obsazení a návštěvní doba pro veřejnost: letos standardně vždy v pátek 9-15hod,.  
Příští rok ale závisí na míře podpory a množství členů od které se odvíjí vzorec výpočtu uvolnění.  
Další kancelář v hostivařské OZM– výhradně – po dohodě s pí Richterovou. 
 

10. Nová smlouva s Vodafone již platí na výhodný tlf. tarif. – naše síť = libovolný počet SMS + libovolný 
počet volání =ZDARMA, do cizí sítě máte 50minut v ceně NOVĚ jen za 116,-Kč. NOVĚ MÁME I FREE TARIF 
PRO NEOMEZENÉ VOLÁNÍ A SMS I S INTERNETEM 1,5Gb ZA 359,-Kč. VZO schálil systémové nastavení – 
jeden člen = jeden tarif free. Tarif 50 minut pro rodiny poskytujeme v rozumném počtu čísel s tím, že 
garanci za platbu na všechna tato čísla uzavírá výhradně náš člen (hlasování 14-0-0). Příp. info v kanceláři. 

11. Datový tarif  - Internet se slevou, poskytujeme od T-mobile a stojí 1,5 Gb = 115,-Kč + DPH = 
cca 140,-Kč, 3 Gb = 148,-Kč + DPH = cca 180,-Kč , 10 Gb = 214,50 + DPH = cca 260,-Kč Informace 
členům o poskytování laciného internetu prostřednictvím naší organizace naleznete na našem webu 
www.zoosdmotol.cz o smlouvu lze požádat o návštěvní den v kanceláři ZO OSD Motol. Datová 
SIMKARTA je vhodná do tabletu, notebooku, PC a dalších zařízení se SIM slotem, nebo pomocí 
redukce do USB slotu. Rychlost připojení může předseda předvést na svém tabletu. 
 

12. životní výročí, narození dětí atp. – nároky členů: Blahopřejeme všem jubilantům. Výdej dárku v 
kanceláři či po domluvě s pí Suchou. Každý rok počet jubilantů stoupá.V roce 2016 jich bude 16.  

13. Přihlášky členů: VZO přijal další 2 nové členy z DPP(tajné hlasování ANO 15-NE 0- Zdržel se 0). 
Možnost být členem má každý občan starší 15 let, bez ohledu na druh práce a místo výkonu práce či jeho 
pobytu. Organizace si však vyhrazuje právo odmítnout žádost o členství v případech, že jde o spekulativní 
krok (např. zpětná potřeba právníka – tj.vstup až tehdy, když sám chci přidělit právní pomoc zdarma). 
 

14. Odborná a jiná školení funkcionářů: Školení funkcionářů. Termín pro 2016 není dosud stanoven. 
Možnost školit se umožní předseda všem našim funkcionářům. Funkcionář má právo na 5 dní v roce.  

15. Akce pro členy a jejich blízké v roce 2016 (s možností čerpání bonusu) viz zpráva na 
www.zoosdmotol.cz. Další akce sdělovány průběžně SMSinfosystémem. Nedostáváte-li informaci 
pomocí SMS nahlaste své číslo na 775216711 formou: jméno-profese-vaše tlf.číslo. Tato služba 
členům je zdarma a na jakéhokoliv operátora. Možno též zasílat info na váš e-mail. 
16. Časopis Motoláček -číslo 28 i 29 – je rozebráno. Číslo M30 – vyjde po Konferenci - v březnu. 
  

 Příští VZO 3.2.2016                          Poznámky Lucie Cibulková   zpracoval: JZ 


