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Základní organizace Odborového svazu dopravy – Motol   
                                                             

  Zápis z Výboru základní organizace – 2.ČERVENCE 2014  
Účast: Zabloudil, Pakosta, Suchá, Zewel, Schmid, Jantač, Kondrk, Pokorná Lucie, Vávra, 
Ing.Douša CsC, Sarközi, Richterová.  
Omluveni: Válek, Válková, Pokorná Dana, Kudrna, Schmid, Jokš, Hanuš, PhDr.Hejný. 

 

1. administrativní oblast: PC evidence usnášení schopnosti, výdej hlasovacích lístků, přísp.na tlf výdaje 
s odečetem soukr. hovorů a SMS atp. Seznámení s aktualizací čl.bonusů členů a fin.ukazateli vč. akt. výpočtu 
mandátních míst k 1.7.2014.. 
2. personální otázky VZO:  Paní Suché byla VZO schválena doplňující náplň práce pro její výkonný 
mandát za sekci ŘED a to evidence žádostí o příspěvek na dětské tábory. Předseda žádá lepší komunikaci 
mobilem u pana Válka, který nevhodně komentoval kontrolní SMS zprávy o funkčnosti sítě. Předseda není 
spokojen s prací pana Kudrny, který dlouhodobě nereaguje na zprávy a sekce Vrchní vedení nevykazuje činnost. 
 

3. Provozní a Profesní problémy a potřeby- Kolečko ze sekcí, řešení podnikových náležitostí. 
Funkcionáři za jednotlivé sekce podali zprávu o problémech a činnosti Profesních a zájmových daných sekcí. 
Úvodem byla podána informace pí Richterové,  že vyjednala pro všechny zaměstnance flexipassy za duben. 
Odborové organizace ve Škoda podaly návrh na zahájení kolektivního vyjednávání s návrhem 1% + inflace. 
Kolega Douša dle objednávky P.OSD vytiskl informační skládaný léták. Nyní připravujeme speciální verzi jen 
pro naši ZO. Kolega Jantač upozornil na nedostatek manipulačních řidičů v Motole. Předseda byl pověřen 
interpelovat management žádostí o zajištění uniklíče k WC pro manipulační řidiče (neobdrželi jej). Podle 
p.Schmida  je v Metru vše OK, na podzim bude výluka na trase A. Kolega Zewel dále informoval, že Muzeum 
po opravách otevírá dne 5.7.2014. Kolega Vávra podal informaci z jednání škodové komise. Poukázal na 
nedostatečný úklid v Motole, špinavé tramvaje (hlavně T6) včetně zpětných zrcátek. Špinavé jsou i sedačky 
řidiče (asi je nikdo nečistí). Kolegyně Suchá podnět nemá. Jubilanti v měsíci červnu byli vyřízeni a věcné a 
finanční dárky předány. V červenci oslaví 50let hned pět našich členů. Srdečně blahopřejeme.  Kolega Pakosta 
sdělil informace z jednání PEK a v JPT. Zúčastnil se též jednání o upřesnění pracovní doby řidičů tramvají. 
Podal dále informaci, že tramvaj 9288 je vybavena digitální mapou. Školení na tento vůz absolvuje 40 řidičů 
z Pankráce a 40 řidičů z Vokovic. Zástupce za autobusy p. Sarközi sdělil, že na garáži je problém s výdejem 
ochranných nápojů(prášku) a bude o problému urychleně jednat s vedoucím JPA.  Pan Kondrk sdělil, že i na 
ÚD-TRAM je problém s distribucí.V Hostivaři prodlouženy montážní kanály. Sekce Vrchní vedení nebyla 
účastna, neposlala k projednání požadavky a potíže. Mezi p.Zewelem a p.Schmidem proběhla polemika 
názorů o zápisu 6/2014 (bod revizoři) iniciovaná e-mailovou korespondencí p.Schmida. Předseda informoval 
o jednání na Předsednictvu OSD a na Územní radě předsedů. V DPP se účastnil jednání o obsazení ubytoven, 
obsahu vytýkacích dopisů, prac.době DPP a DPČ, o zařazení tříd v katalogu man.prací, funkčnosti stravování 
(kantýna Vokovice se zavírá-opět, evidence prac.neschopných, volbách volitelů, čerpání přesčasů, zřízení 
absolovenských míst, lékařských prohlídkách, zprávy z výběrových řízení. Aktuální info a foto z činností  
najdete na našich webových stránkách.. Členové VZO obdrželi zápisy z jednání na jednotkách, z bezpečnosti, 
odškodňování prac.úrazů a zápisy v el.podobě z managementu a z org.změn v DPP.. Taktéž proběhlo 
připomínkování řady norem. Na webu ČMKOS byl aktualizován program ČMKOS - Odbory plus. Odborový 
svaz dopravy pronajímá velkou garsoniéru u metra Černý most, v ceně 8.500,-Kč není el.energie (nutná 
smlouva na konkrétní osobu). Zájemci nechť kontaktují pí Kadlecovou 731622973. 
4. Další schůzová činnost:  Předseda se bude se v tomto měsíci účastnit jednání s panem Procházkou 
z Ropidu a p.Pařízkem z Magistrátu, obdrží informnaci z Představenstva DPP, které projednalo nové Stanovy 
společnosti, informaci z Dozorčí rady DPP, bude mu předložen finanční sumář i personální a organizační  
změny v jednotkách. Více příští zápis. Volby funkcionářů do VZO proběhnou koncem roku v termínu 
19.12.2014 až 4.2.2015. Každý náš člen, má samozřejmě právo kandidovat na funkcionáře (není-li souběžně 
členem jiné org.v podnicích, kde ZO OSD Motol aktivně působí). Kandidaturu podejte písemně (např.každý pátek). 
 

5. Předpoklady pro práci:  Vzhledem k nezaplacení čl.příspěvku déle než tři měsíce, byl vyřazen p.Houska 
ml. a byl mu zrušen mandát člena RK. Jinak OK. Dovolená předsedy: 1.-16.9.2014. Zástup  p.Pakosta. 
6. Členské bonusy 1.200,-Kč ročně: členské bonusy  získali, až na 4 členy, kteří příjem nedoložili, všichni 
aktivní členové a tím nárok na čl.bonus (měsíčně 100,-Kč = 1.200,-Kč ročně). Možnost výběru čl.bonusu během 
roku určuje Finanční směrnice ZO OSD Motol. V případě nejasností napište na predseda@zoosdmotol.cz . 
Aktuální stav bonusu sdělíme též o návštěvní den každý pátek (mimo předem oznámené pátky bez obsazení 
kanceláře). Členové, kteří platí méně než 100,-Kč na čl.příspěvku obrží, dle rozhodnutí VZO 4/14, na bonus 25% 
z příspěvku. Udržovací přísp.(35,-/m) obdrží bonus 100,-Kč/rok. 
7. Další nároky členů: výdej vánoc – info. Stále zbývá vydat cca 6ks. Blokované výdeje: Kučo(důvod 
nezaplacený dluh za tlf), pí Válková- nezaplacený tlf. syna za který ručí(a odebrán pro neplacení),  taktéž 
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ostatní členské bonusy budou kráceny při neplacení zlevněných telefonů poskytovaných v rámci naší sítě. 
Evidujeme několik nezaplacených příspěvků (při nemoci členů). Při neuhrazení bude sraženo z čl.bonusu.  
 

8. Daně, kontroly a jiné: proběhlo školení z daňových a finančních novel, 12.6. v Kroměříži. Pan 
Zabloudil a Pakosta se ho zúčastnili. Díky informacím zde získaným, bude možné o vánocích vyplatit 
členský bonus (1.200,-Kč při nevyčerpání odpisem za akce) v hotovosti.   

9. kancelář, její obsazení a návštěvní doba pro veřejnost: návštěvní dny – Od 1.7. na základě ankety, 
je návštěvní doba v naší kanceláři stanovena na každý pátek 9-15hodin. V případě potřeby, na 
požádání člena, předseda zůstane déle, či přijde dříve ( pro členy po ranní, po noční). 
10. Výhodný tlf.tarif.  – naše síť SMS+volání ZDARMA, cizí sítě 50minut za 125,-Kč.: K dispozici 
v současné chvíli 3ks, další je možné operativně objednat. Smlouvu lze uzavřít o návštěvní den v kanceláři. 
11. Internet se slevou 50%   tj.   200,-Kč = 2Gb , 268,-Kč = 4Gb a 505,-Kč = 10Gb:  Internet přes ZO 
OSD Motol zásadně srážkou ze mzdy. Účtárny již srážky po novele OZ akceptují. Informace členům o poskytování laciného 
internetu prostřednictvím naší organizace naleznete na našem webu  www.zoosdmotol.cz . Smlouvu lze uzavřít o návštěvní 
den v naší kanceláři. Předseda zájemcům rychlost připojení na Internet předvede na svém tabletu. 
 

12.životní výročí, narození dětí  atp. – nároky členů:  jubilanti – 2014 – podle nových finančních pravidel 
jsou sociální dary vypláceny z darů na činnost organizace. V červenci  jsou oceněni jubilanti, p.Lust, Pospíšil, 
Hrušovský, Kratochvíl a pí Adamcová- blahopřejeme. Panu Markovi bude předána výhra –prasátko plné pětikorun- 
za výhru v soutěži o přístup na web www.zoosdmotol.cz s číslem 125000. Další prasátko čeká na čísle 222222. 
13. Přihlášky nových členů: VZO přijal nového člena (z DPP). Hlasování 12-0-0. Možnost být členem 
má občan starší 15ti let, bez ohledu na druh práce a místo výkonu práce či jeho pobytu. Členský 
bonus 1.200,-Kč, minimální náklady na režii a kvalitní právní zázemí naší organizace, včetně různých 
zvýhodnění a slev, zřejmě začínají potencionální zájemci vnímat jako pozitivní a důležité pro vstup. 
Věříme, že i nadále se počet našich členů rozroste. Tím dále posílíme vliv v podnicích i možnosti pro 
naše členy.  
14. Odborná a jiná školení funkcionářů: Jednodenní školení všech funkcionářů z aktuelních norem 
proběhlo dne 3.7.2014 na Praze-západ. Funkcionáři obdrželi pozvánku. Na školení od Odborového svazu 
dopravy dne 11+12+13.9. na Slapech (Stará Živohošť) se mají možnost do konce července u předsedy 
přihlásit všichni funkcionáři. VZO ale schválil nutnost složit vratnou zálohu 500,-Kč, vzhledem 
k nezodpovědným přihláškám a pak odhlášení se těsně před termínem (ztráta peněz) loni i předloni. 
 

15. Akce pro členy a jejich blízké ( s možností čerpání bonusu):  
⇒ Maďarsko lázně–25.-28.10. přihlášky ukončeny,18 účastníků–druhá splátka 1860,- k 30.6., třetí 1.000,-Kč do odezdu 
⇒ Bowling – 19.4. – odehráno, zpráva na www.zoosdmotol.cz ,  
⇒ Májový parník 10.5.2014 od 13ti hodin. zpráva na www.zoosdmotol.cz a facebooku zoosdmotol. 
⇒ Za medvědy do Berouna 17.5.– vlakem – přihlášky p. Schmid – schmid@zoosdmotol.cz –ukončeno. 
⇒ MDD 7.6. - návštěva v království železnic. Děti našich členů od nás obdrží vstupenku do tohoto „Ráje mašinek“ zdarma. A dárkový balíček. Své 

děti na akci mohli členové nahlásit (do konce května) u pí Richterové  
⇒ Letní Víkendová rekreace – 13+14.září Program: Výlet na hrad Houska či hrad Bezděz, Myslivecký jarmark. Ubytování 

s polopenzí (večeře, snídaně)- hotel Borný u Máchova jezera (Doprava vlastní)  Zájemci se přihlásí u pí Pokorné – 774 746 813. 
Účastníci hradí plnou kalkulaci ubytování, polopenze i se vstupným na hrad tj. 550,-Kč/os. Možnost odpisu z čl.bonusu. Ve flexi 
600,-Kč. Uzavřeno. 

⇒ O prázdninách fotoakce na Ruzyňském letišti, turnaj ve čtyrhře v tenisu, monitoring 
zájmu o zájezd do Ruska- více web. 

⇒ další turnaj Bowlingu je 9.8.2014. Od 11hod– přihlášky p.Zabloudil- 774746800,spolu se 
zaplacením startovného 200,- (možnost odpisu z členského bonusu 1.200,-Kč i ve flexi) 

⇒ 18.10. se koná prohlídka Technického muzea. Přihlášky p.Vávra – 774746802 
(240,- (možnost odpisu z členského bonusu 1.200,-Kč i platba ve flexi, děti sleva). 

⇒ 15. listopadu je zájezd do Vídně. V ceně 1200 Kč (možnost odpisu z členského bonusu 
1.200,-Kč i ve flexi) je doprava dálkovým autobusem, pojištění a průvodce.   

⇒  6.prosince je zájezd do Drážďan. Cena 400 Kč(možnost odpisu z členského bonusu 
1.200,-Kč). Prohlídka historického centra města. 

-  Další akce sdělovány průběžně SMSinfosystémem. Nedostáváte-li informaci pomocí SMS 
nahlaste své číslo na 775216711 formou: jméno-profese-vaše tlf.číslo. Služba členům zdarma. 

16. Časopis Motoláček číslo 26 se připravuje. Předložen VZO má být v září. Vaše příspěvky do čísla  
       26 zasílejte na adresu casopis@zoosdmotol.cz. Příloha Vtipník je již k dispozici v naší kanceláři. 

 
Příští VZO  6.8.2014 –zasedačka vozovna Motol                              Poznámky: Suchá Věra                             zpracoval: JZ 


