
Základní organizace Odborového svazu dopravy – Motol  V Praze 1.7.2015 
      

Zápis z Výboru základní organizace - červenec 2015 
 

Účast:       Zabloudil, Pakosta, Suchá, Ing.Douša , Jantač, Pokorná Lucie, Pokorná Dana,  
                                                      Zewel, Sarközi, Schmid, Hrušovský,  Bergmann, PhDr.Hejný.  
Omluveni/neúčast:      Hanuš, Kudrna, Kašpárek, Vávra, Válek, Richterová. 

 

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.  
 

2. Funkcionáři založili nadstavbový odborový subjekt – Radu odborových hnutí. Členský 
příspěvek je pouze 1,-Kč a členství tak bude umožněno všem, tedy i těm, co si nemohou nyní 
z finančních důvodů dovolit být odborářem. ROH sdružuje jednotlivce, skupiny i celé organizace a 
bude účinným nástrojem pro případ jednotného postupu vůči zaměstnavateli při krizových situacích a 
nátlaku. Webová stránka ROH je  www.odbory.org     
 

3. Předseda informoval o stále problematické situaci při vyjednávání o navýšení mezd v DPP. 
Radní Dolínek, přes své sliby, nezajistit peníze na mzdy z Magistrátu, ale požaduje, aby nárůst mezd 
si řešil DPP ze svých provozních peněz a úspor. Dále Radnice po nás žádá zmrazení reálných mezd 
na dva roky. Tyto podmínky jsou – minimálně pro naši organizaci – nepřijatelné. Odborové 
organizace společně podaly návrh nové KS. Jednání proběhnou 27 a 28.července. Aktuální informace 
naleznete na našem webu www.zoosdmotol.cz  
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. V rámci informačního kolečka podali účastníci dále tyto podněty:  

• Pí Pokorná informovala o přípravě akce Romantická Živhošť v září. Stará Živhošť na Slapech je 
oblíbenou destinací rekreantů a skýtá překrásné prostředí vhodné k relaxaci a odpočinku. Je 
zajištěna plná penze a ubytování v chatkách či na faře. 

•  Pan Schmid informoval o výluce metra na lince C. Očekáváme problémy s organizací náhradní 
dopravy. 

•  Pan Sarközi informoval o průběhu svatby našich členů z Metra – strojvedoucího p.Mlejnka a 
dozorčí –nově pí Mlejkové. Na svatbu – v Muzeu Střešovice – se byli podívat i někteří 
funkcionáři cestou ze školení. Novomanželům srdečně blahopřejeme. VZO jim schválil finanční 
příspěvek 2x 1.500,-Kč (13-0-0). 

•  Pí Suchá informovala o průběhu oděvní komise. Řešily se mimo jiné fleecové bundy, které je 
nyní v rámci vyskladnění možné koupit ve skladu. 

•  Pan Hrušovský informoval, že v Depu Žižkov nedostávají Iontové nápoje, ač zde panuje dusno a 
teplota přesahuje zákonný limit. Předseda zveřejní celou normu o poskytování nápojů 
v Motoláčku. 

•  Pan Pakosta upozornil, že naší intervenci se začaly přechodové můstky nechávat neobsazené. 
Předseda na problematickou situaci již dvakrát upozornil management a je proto dobře, že ledy 
se hnuly…dále proběhla diskuze na téma zkrácení intervalu nočních spojů TRAM na 20minut a 
následné problémy. Je třeba si uvědomit, že jde o politickou záležitost – zájem a požadavek 
Radnice. 

• Pan Douša informoval o průběhu školení na Slapech a vyjádřil politování nad malým zájmem 
funkcionářů o účast na této dvoudenní akci. Lektor Doc. Hrubý je kapacita ve svém oboru a všem 
zúčastněným se program líbil. OSD pořádalo školení na Slapech již podruhé. 

•  Pan Zabloudil předložil písemné podněty- problém se zavíráním dveří až po třech vteřinách a 
problém při couvání u 15T pro osoby malého vzrůstu (nevidí za vůz). Oba podněty projedná 
PEK. 

• Předseda projedná s vedením možnost výstavby přístřešku na motorky ve vozovně Motol. 



• Funkcionáři taktéž probrali počty nově dodaných 15T a jejich umístění ve vozovnách. Předseda 
se z náznaků domnívá, že krátký čtyřdveřový typ, který montují v ÚD, bude nakonec provozován 
i v Praze. Předseda požadoval po managementu, aby řidiči nebyli nuceni mít na tento typ 
kvalifikaci. 

•  Pan Bergman informoval o problémech s přidělováním krátkých a dlouhých směn na garáži 
kačerov. Předseda v srpnu provede kontrolu BOZP na Kačerově a zjistí důvody. Kontrola bude 
provedena rovněž na vozovně Hloubětín.  

•  VZO schválil dvě právní pomoci – p.Fejkl –spor o pracovní úraz (12-1-0).  
• VZO schválil možnost poskytovat našim členům i nový free tarif na neomezené volání a 

libovolný počet SMS a to s Internetem (350,-) a bez Internetu (250,-) . Hlasování 11-2-0. 
4. Další schůzová činnost: mimořádnosti řeší Akční skupina. Předseda informoval o přípravě sjezdu 
OSD na podzim 2016. V této souvislosti zvažuje kandidaturu na pozici svazového Inspektora 
bezpečnosti práce na částečný úvazek při své práci v DPP. 
 

5. Předpoklady pro práci: K 1.7. byl dle Statutu přepočet mandátů- pozice funkcionářů se nezměnily. 
 

6. Členské bonusy 1.200,-Kč ročně: členské bonusy –Každý zaměstnanec má možnost získat 1.200 až 
1.800,-Kč bonus. Možnost výběru čl.bonusu během roku určuje Finanční směrnice ZO OSD Motol. 
Při marodění nad 30dní je nutné uhradit udržovačky 35,-Kč, protože účtárna nemá co strhnout- dávku 
platí úřad soc. zabezpečení, nikoli podnik. Každý člen má také možnost bonus nevybrat a pokračovat 
v jeho střádání. Předseda informoval, že je možné uzavírat výhodnou smlouvu na pojištění proti 
výpadku příjmů po dobu nemoci či úrazu u pana Chytky – 774669975- pro jednotlivce. 
 

7. Nároky členů: všichni členové mají výhody v závislosti na ŘÁDNÉ PLATBĚ čl. příspěvků.  
   VZO nově schválil možnost (11-0-1), aby na větší lékařské platby (za odborné vyšetření při 
periodě) si mohl vzít náš člen bezúročnou půjčku z prostředků organizace. 
 

8. Daně, kontroly a jiné: bez problémů. Členové mají možnost aktuální stav dotazovat každý pátek. 
 

9. kancelář, její obsazení a návštěvní doba pro veřejnost: letos standardně vždy v pátek 9-15hod, 
Příští rok závisí na podpoře členů, podpořte nás prosím alespoň prostřednictvím vstupu do 
korunového ROH.. Nový profesionální samomlecí automatický stroj na kávu a obdobné nápoje je 
mezi členy oblíben. O návštěvní pátek obslouží i desítky zájemců. Přijďte k nám i Vy na dobrou 
kávu… Další kancelář v hostivařské OZM (nad kantýnou) – výhradně – po dohodě s pí Richterovou. 
 

10. Výhodný tlf.tarif. – naše síť = libovolný počet SMS + libovolný počet volání =ZDARMA, do cizí 
sítě máte 50minut v ceně a to jen za 117,-Kč.: K dispozici v současné chvíli -2-ks, další je možné 
objednat do cca týdne. Smlouvu lze uzavřít pouze o návštěvní den v kanceláři. Být našim členem se 
vyplatí! Momentálně je možné k telefonu dokoupit Internet, cena 178,-Kč za 250 Mb. 
 

11. Datový tarif - Internet se slevou 50% tj. 200,-Kč = 2Gb , 240,-Kč = 4Gb a 505,-Kč = 10Gb: 
smlouvu lze uzavřít 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.  

12. životní výročí, narození dětí atp. – nároky členů: Blahopřejeme všem jubilantům v měsíci 
červenci. Výdej dárku v kanceláři či po domluvě. Každý rok počet jubilantů stoupá.  
13.  Přihlášky nových členů: VZO přijal dalších 5 nových členů (hlasování ANO 11-NE 1- Zdržel se 
2). Členský bonus 1.200,-Kč, minimální náklady na režii a kvalitní právní zázemí naší organizace, 
včetně různých zvýhodnění a slev, zájemci vnímají 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. Školení funkcionářů. Pravidelné školení pořádané OSD bylo 18.+19.června na Slapech.  
15. Akce pro členy a jejich blízké v roce 2015 ( s možností čerpání bonusu viz 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 27 – je  k dispozici v kanceláři. VZO po diskuzi o obsahu M27 rozhodl, 
že číslo M28 zpracuje a připraví předseda. Vaše podněty zasílejte na casopis@zoosdmotol.cz  
 

Příští VZO 5.8.2015      Poznámky Lucie Pokorná                        zpracoval: JZ 


