
Základní organizace Odborového svazu dopravy – Motol     
                                                                                                                                                           V Praze 30.11.2014 
                                                             

  Zápis z Výboru základní organizace - listopad 2014  
Účast: Zabloudil, Pakosta, Vávra, Suchá, Zewel, Schmid, Jantač, Kondrk, Sarközi, Válek, Pokorná 
Lucie, Ing.Douša CsC, Richterová, PhDr.Hejný, Hanuš. Omluveni/neúčast: Pokorná Dana, Jokš, Kudrna. 
Host: p.Olejár 
 

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 a současný vývoj s výhledem 
přepočtu mandátů pro volby funkcionářů.  
 

2. personální otázky VZO: předseda informoval výbor, že prezentace přihlášených kandidátů na funkcionáře je na 
webu již spuštěna. Volební lístky budou vytištěny neprodleně po uzávěrce kandidátů. Členové si budou moci vybrat na 
hlavním lístků z více kandidátů než je počet míst a i v řadě sekcí na pozici místopředsedy kandiduje více kandidátů. 
Volby zařnou 19.prosince spolu s výdejem vánočních bonusů (1.200,- a alternace- a až 1.800,-Kč ). 
3. Provozní a Profesní problémy a potřeby- Kolečko ze sekcí, řešení podnikových náležitostí. Z důvodu 
časové tísně byly probrány v kolečku sekcí jen nejzávažnější požadavky. V prosinci doženeme... 
Funkcionáři za jednotlivé sekce podali zprávu o problémech a činnosti Profesních a zájmových daných sekcí. 
Úvodem byla podána informace předsedy, že uzavřel velmi lukrativní smlouvu se společností Sodexho na 
nákup stravenek. Stravenky již nahradili nákup pohoštění při jednání Výboru. Kdo z členů by měl zájem o 
koupi stravenek pro své potřeby (například pro děti k nákupu svačin-za peníze koupí drogy, za stravenky 
nikoli..) může se na předsedu kdykoli obrátit. Marže firmy je jen 1%. Jde o další výhodu, kterou naše 
organizace svým členům nabízí. Předseda dále oznámil, že obdržel od bezpečnostního ředitele DPP stížnost na 
pozdní dojezdy Městské policie, při hlášení požadavku řidiče na zásah před dispečink. nyní v šetření s vedení 
MP a PČR. Řidiči byli požádáni, aby zapisovali do vozové knihy závady na GPS autom.hlásiči stanic, pokud se 
jej, o své vůli, rozhodnou používat (není to již díky naší stížnosti jejich povinnost). Předseda též seznámil 
přítomné se stavem bonusů našich členů a požádal funkcionáře, aby si monitorovali jejich zájem o vydání 
peněz prostřednictví jejich osoby. Souběžně budou probíhat volby. Zástupci VZO požádali, aby bylo zjištěno, 
proč ostraha nemůže používat při své práci psa. VZO v rozpravě navrhl a schválil tisk nástěnného kalendáře pro 
všechny naše členy (ve složené rozkládací podobě, formou časopisu s dírkou na pověšení).  Bude vydán členům 
spolu s vánoci a s notýskem. 
4. Další schůzová činnost:  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). Stačí písemně podat kandidaturu kterýkoli pátek v kanceláři či 
předat funkcionářům. Uzávěrka kandidátek 18.listopadu. Poté budou kandidáti zveřejněni na nástěnkách a na 
webu. Výbor schválil možnost hlasovat i prostřednictví Internetu pro ty, co se nemohou dostavit do kanceláře 
pro výdej hl.lístků. Po ověření člena bude vydán SMSkou či na udaný e-mail, specifický kód k přístupu na 
webovou stránku, odkud lze hlasovat. Tento kód lze použít jen jedenkrát a je anonymní. Je tím zabráněno 
možnosti zneužití hlasování vícero hlasy i ochráněna anonymita hlasujícího. Odhlasované I-lístky se pak přidají 
k ostatním lístkům.VZO probral dorazivší návrhy a zpracoval návrhy za naší organizaci do nové KS 
2016-20?v DPP. Tyto návrhy nyní budou předány předsedům ostatním organizací působících v DPP. Jsou též 
vyvěšeny na naší stránce www.zoosdmotol.cz . Dále dojde k jednání mezi OO. Je pravděpodobné, že jednání 
budou složitá....Host VZO, předseda PV OSD Praha, pan Olejár, okomentoval některé navržené body a vyjádřil 
k nim podporu. Dále pohovořil o možnosti nabídnout našim členům levnou a kvalitní rekreaci ve Vrchlabí. 
Leták bude zpracován.VZO se také věnoval rozboru bodů stávajícího Volebního řádu, proto, aby všichni 
členové Výboru uměli sdělit našim členům jak se volí, kdo se volí a proč se volí tak, jak je volební řád napsán. 
Je třeba si uvědomit a umět sdělit, že VZO tvoří kombinaci funkcionářů, kdy výkonné mandáty volí všichni 
členové a pozice místopředsedů sekcí jen členové dané sekce ( asi tak jako Senát a Poslanecká sněmovna při 
společné schůzi ). 
 

5. Předpoklady pro práci:  Nezaznamenány žádné problémy. Dovolená předsedy již do konce roku 
nebude(převádí zbylé 4dny), naopak předseda zajistí výdej vánoc a hlasovacích lístků v kanceláři a bude tam i 
v jiné dny než v pátek. Naše organizace spolu s organizací pana Olejára (též v OSD) otevřela další a společnou 
kancelář - v hostivařské OZM (nad kantýnou). Zde bude mít službu předseda každé druhé pondělí v měsíci, 
v čase 10-17hodin. V roce 2015 i zde bude 12x možnost zajít na kávu a sdělit problémy... 
6. Členské bonusy 1.200,-Kč ročně: členské bonusy – v říjnu získali – až na 4 členy, kteří příjem nedoložili- všichni 
s nárokem na čl.bonus (měsíčně 100,-Kč = 1.200,-Kč ročně). Výše bonusů u většiny členů je na hodnotě 1.100,-Kč 
k 15.11.. Ti co přispívají částkou nad 300,-Kč mají bonus navíc a jejich celková výše činí až 1.750,-Kč k 15.11. 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. Při marodění nad 30dní je nutné uhradit udržovačky 35,-Kč, protože účtárna nemá co strhnout- dávku 
platí úřad soc.zabezpečení, ne podnik. V případě neuhrazení bude částka stržena z členského bonusu před jeho 
vyplacením v prosinci členovi. Vše je řádně zdůvodněno a popsáno ve zprávě, kterou obdrží každý náš člen. 
7. Nároky členů: výdej vánoc. Nevyzvednuto ještě 2ks za vánoce 2013. S výdejem bonusů staré nároky propadanou. 
 

8. Daně, kontroly a jiné: již jsou připraveny formuláře na možnost odečtu výše členského příspěvku 
z daňového základu. Každému členovi budou vydány spolu s výdejem vánoc a s volebními lístky. Byly 
vyrobeny dárkové poukázky na slevu 500,-Kč při akcích pořádaných naší organizací. Je možnost je 
nakoupit v kanclu jako dárek pro své blízké. Možné pak použít třeba při připravované akci „LEVNÉ 
MOŘE 2015“. 
9. kancelář, její obsazení a návštěvní doba pro veřejnost: standardně vždy v pátek 9-15hod.  
Další kancelář v hostivařské OZM (nad kantýnou) pak každé druhé pondělí od 10 do 17ti hodin. Slvnostní 
otevření nové kanceláře v Hostivaři proběhne 9.12. ve 12hodin. Drobné pohoštění zajistí předseda. 
 

10. Výhodný tlf.tarif .  – naše síť = libovalný počet SMS + libovolný počet volání =ZDARMA, do cizí sítě 
máte  50minut v ceně a to jen za 117,-Kč.: K dispozici v současné chvíli 1ks, ale další je možné objednat do 
cca týdne. Smlouvu lze uzavřít pouze o návštěvní den v kanceláři. Pro rok 2015 zjišťujeme možnost alternativy 
předplatních kuponů či alternativního operátora za ještě výhodnější cenu.. Být nasšim členem se vyplatí! 
11. Internet se slevou 50%   tj.   200,-Kč = 2Gb , 240,-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 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:  jubilanti – 2014 – podle nových finančních pravidel jsou 
sociální dary vypláceny z darů na činnost organizace. Organizace v říjnu vyplatila příspěvek na významné životní 
jubileum, včetně dárku. Další dvě jubilea čekáme v prosinci. Blahopřejeme. 
 

13. Přihlášky nových členů: VZO přijal dalšího  nového člena (z DPP). Tajné 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, 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:  Školení funkcionářů. Koncem roku proběhne individuelní školení 
u těch funkcionářů. kteří o to projeví zájem a mají potřebu zvýšit své znalosti. Místo a čas po dohodě 
s předsedou. 
15. Akce pro členy a jejich blízké ( s možností čerpání bonusu):  
 

⇒ bowlingový turnaj jednotlivců 8.11.2014 v 10hodin v Řepích. 
⇒ Nákupní zájezd do Drážďan –info pro přihlášené- odjezd 6.12. v 6hodin od metra Ládví. 
 

⇒ Maďarsko lázně–25.-28.10. přihlášky ukončeny–18 účastníků–uzavřeno, 
⇒ Bowling – 19.4. + 9.8. – odehráno, zpráva na www.zoosdmotol.cz , další turnaj v listopadu,  
⇒ Májový parník –10.5.2014 zpráva na www.zoosdmotol.cz 
⇒ MDD  7.6. zpráva na www.zoosdmotol.cz 
⇒ Tenisový turnaj  16.8. – odehráno, zpráva na www.zoosdmotol.cz 
⇒ Fotografování na Letišti Ruzyně 17.8., , zpráva na www.zoosdmotol.cz 
⇒ Prohlídka zázemí metra –možnost podívat se do míst, kam se jinak nedostanete… Proběhlo dne 10.10. od 12*30 – účast zdarma. 

Zpráva na internetu- viz www.zoosdmotol.cz. 
⇒ Další individuelní rekreace pro zájemce– Mariánské lázně 19.10. Cena s polopenzí 700,-. Doprava vlastní   Zájemci se 

přihlásí u pí Pokorné – 774 746 813. Dotyčná je rovněž schopna zajistit lístky na koncert kytaristy Brabce. 
⇒ Slevy na výlet parníkem, divadla, raft, let balónem, dárkové kupony.. – 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. Služba členům zdarma. 

 16. Časopis Motoláček - číslo 26 VZO byl rozdán zástupcům sekcí. Zbytek v kanceláři. V elektronické podobě je 
už i na našem webu. Vaše příspěvky do čísla 27 zasílejte na standardní adresu casopis@zoosdmotol.cz . Další číslo se 
předpokládá až po volbách do VZO. 
 
 

Příští VZO  3.12.2014      Poznámky PhDr. Hejný                             zpracoval: JZ 
 


