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Základní organizace Odborového svazu dopravy - Motol 

                                                ZO OSD Motol             V Praze 2.4.2014 

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

 

1. administrativní oblast: 
PC evidence usnášení schopnosti, výdej hlasovacích lístků, vydán přísp.na tlf výdaje s odečetem soukr. 
hovorů a SMS do cizích sítí, atp. Seznámení sekcí s aktualizací výše členských bonusů členů a 
fin.ukazateli vč.evidence.  
2. personální otázky VZO 
Sekce, které mají problémy se samofinancováním obdrželi písemnou zprávu. Dle nového modelu musí 
být sekce schopná financovat své vlastní funkcionáře, jinak má ochrannou lhůtu 6měsíců a poté ztrácí 
mandát. Sekce DEPO a ÚD-TRAM proto uvažuje o sloučení. Omezení o 1 mandát hrozí sekci Škodovka. 
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. Zajímavostí je například 
informace, že po návrhu předsedy byla personálním oddělením zahájena činnost na 
restrukturalizaci JPT. Personální ředitel i někteří zástupci jiných odborů doporučují návrat 
k modelu přímého řízení ( bez různých vedoucích, různých zaměření). Podařilo se dohodnout 
zavedení nového modelu plánování a zasílání šichet pomocí e-mailu(odpadnou čachry se 
směnami některých výpravčích), předseda vyjí tlak na zajištění řádného výdeje hyg.potřeb. 
Konzultovány bezpečností prvky při zavírání dveří. Podařilo se sehnat soc.místo pro dlouholetého 
člena, bývalého řidiče, který ze zdrav.důvodů nemůže dále řídit. Předseda usiluje o zachování 
soc.míst v podniku, bohužel ostatní předsedové jiných odborů(vyjma kolegy Olejára) nejsou 
téhož názoru (viz snaha o zachování soc.místa zaměstnance s plat.třídou 3- měniče mincí 
z automatů, které podnik zrušil). Ve Škodovce se stále nedaří dohodnout na výši mezd. KS byla 
prodloužena o 1 měsíc. Bližší info píRichterová – místopředs. za Sekci Škodovka. Dne 23.4. 
proběhne ve vozovně Motol a v garáži Vršovice kontrola bezpečnosti práce Inspektorem 
z Odborového svazu dopravy. Byl zaslán dopis Primátorovi se žádostí o pracovní setkání na téma 
ROPID a jeho snaha rozbít DPP. 
4. Schůzová činnost. 
VZO obdržel informaci o přípravě sjezdu ČMKOS, který proběhne 26.a 27.4. v v hotelu Olšanka. 
ČMKOS bude jednat o nových Stanovách a zvolí předsedu a místopředsedy ČMKOS. Na sjezd 
ČMKOS byl p.Zabloudil zvolen jako delegát předsednictvem OSD. Odborový svaz dopravy má 7 
mandátů. VZO rovněž obdržel informaci o jednání Předsednictva OSD. Volby funkcionářů do 
VZO proběhnou koncem roku v termínu 19.12.2014 až 4.2.2015. Každý náš člen, bude mít 
samozřejmě právo kandidovat na funkcionáře (není-li souběžně členem jiné org.v podnicích, kde 
ZO OSD Motol aktivně působí). 
5. Předpoklady pro práci. Uvolnění funkcionářů na jednání ze směny je po stížnosti předsedy na 
postup výpravny (dělání potíží s uvolněním v obecném zájmu) již bez problému. 
 

6. Členské bonusy 1.200,-Kč ročně 
členské bonusy – v březnu získali – až na 4 členy, kteří příjem nedoložili- všichni 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. 

7. Nároky členů 
výdej vánoc – info. Stále zbývá vydat cca 10ks. Blokované výdeje: Kučo(důvod nezaplacený dluh za tlf), 
taktéž členské bonusy budou kráceny při neplacení zlevněných telefonů poskytovaných v rámci naší sítě.  
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8. Daně, kontroly a jiné  Hospodářka převzala veškeré hotovostní podklady a zálohy. Pokladna a výčet 
byl aktualizován. Na Soud v Kladně byla podána žaloba na nezaplacené tlf paní Erbovou. I přes snahu 
OSD na smíru, není dotyčná ochotna reagovat na pohledávku. 
 

9. kancelář, její obsazení a návštěvní doba pro veřejnost 
návštěvní dny – stále platí změna ve snaze vyjít vstříc většímu počtu členů pracujícím jen ranní a 
to na lichý týden v pátek 8-12 hodin a sudý týden v pátek 11-18hodin. Na webové stránce 
www.zoosdmotol.cz v horní liště byla umístěna Anketa, ať si lidé vyberou, kdy chtějí mít 
kancelář pro veřejnost přístupnou. V tuto chvíli má nejvíce hlasů názor pro 9-15 každý pátek. 
 

10. Výhodný tlf.tarif.  – naše síť SMS+volání ZDARMA, cizí sítě 50minut za 125,-Kč. 
Nabízíme civilní telefony přes ZO OSD Motol (125,-Kč) – evidence dlužníků, další postup.  
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 kanclu. 
12.životní výročí, narození dětí atp. – nároky členů 
 jubilanti – 2014 –podle nových finančních pravidel jsou sociální dary vypláceny z darů na 
činnost organizace. V dubnu byl vyplacen jeden jubilant, p.Jokš- blahopřejeme.  
 

13. Přihlášky nových členů 
VZO přijal další 2 nové členy (z DPP). Tajné hlasování 13-0-1. 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 
Proběhlo školení funkcionářů dle § ZP  a KS –OSD o Novém Občanském zákoníku. Dalšího 
školení pro oblast finančních zákonů se zúčastní p.Pakosta a Zabloudil v červnu. 
15. návrh akcí pro členy ( s možností čerpání bonusu)  

- Maďarsko lázně–25.-28.10. přihlášky ukončeny–18 účastníků–druhá splátka do 30.6.! , 
- Bowling – 19.4. – odehráno, zpráva na www.zoosdmotol.cz , další turnaj v srpnu,  
- Májový parník –10.5.2014 od 13ti hodin. Vyplouvá se z Palackého nábřeží směr Troja a 

zpět cca 4 hod platby.  Lístky stojí pouhých 100,-Kč (možnost odpisu z čl.bonusu). V prodeji 
každý pátek v kanceláři ZO OSD Motol a u všech našich funkcionářů až do vyprodání lístků. 

- Za medvědy do Berouna 17.5.–vlakem– přihlášky p. Schmid – schmid@zoosdmotol.cz  

- MDD  proběhne 7.6. a to jako návštěva v království železnic. Děti našich členů od 
nás obdrží vstupenku do tohoto „Ráje mašinek“ zdarma.  

Své děti na akci můžete nahlásit (do konce května) u pí Richterové – vždy až po 15té hodině – 
774 746 808.  (volání a SMS v naší síti je zdarma). 

- Letní Víkendová rekreace – 13+14.září Program: Výlet na hrad Houska – brána 
do pekla, event. alternativa hrad Bezděz, Myslivecký jarmark (vstupné?), Ubytování 
s polopenzí (večeře, snídaně)- hotel Borný u Máchova jezera (event. možnost koupání). 
Poplatek místnímu úřadu v ceně. Pojištění (hradí za účastníky akcí OSD). Doprava vlastní 
(jen v případě zájmu velké skupiny vám zjistíme možnost autobusu)  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. Uzávěrka červen. 

-  Další akce sdělovány průběžně SMSinfosystémem. 
16. Časopis Motoláček číslo 25 je vytištěn a k dispozici v kanceláři v Motole. Z pověření 
předsedy jej sestavil a graficky upravil pan Jiří Schmid. Příspěvky zasílejte na casopis@zoosdmotol.cz  

Příští VZO  7.5.2014      Poznámky Kondrk Michal           zpracoval: JZ 


