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Základní organizace Odborového svazu dopravy – Motol                   V Praze 7.5.2014 
                                                              

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

 

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: Sekce DEPO a ÚD-TRAM předložila doklad o sloučení do jedné sekce s názvem 
DEPO. Sekce HOFED a MimoDP (vč. Frakcí Kocourkov a Livetelecom) připravuje sloučení do jednotné sekce 
Unie Frakcí. Omezení o 1 mandát hrozí sekci Škodovka. Sekce Metro má rovněž problémy se samofinancováním. 
 

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 pana Neumana, že ve Škodovce došlo k dohodě o nárůstu platů o 2% do 
základu a nyní se dále jedná o poskytnutí flexi-passů- pravděpodobně čtvrtletně. Paní Richterová posléze 
telefonicky označila tuto informaci za nepřesnou. K navýšení dojde prý od 1.5. diferencovaně. Kolega Douša 
zajistí dle objednávky P.OSD tisk informačního skládaného létáku pro jednotlivé ZO OSD (tedy i pro nás) 
v rozsahu 5.000ks. Na ÚD-TRAM je, podle p.Kondrka, v současnosti dostatek práce. Výbor obdržel informaci 
o možném prodeji starých tram DO Ukrajiny. Kolega Jantač upozornil na nekolegiální chování skupin v depu 
ve vztahu k odborům. Řada zaměstnanců – obvykle mladších - se domnívá, že mají svou práci jistou a 
nepotřebují odbory. Jde o naivitu, bohužel podporovanou současnými médii. Podle kolegy Hanuše má lanovka 
menší technické problémy, jinak vše v normě. Opět je malý počet revizorů i málo kontrol. Podnik tím přichází 
o zisk z jízdného, neboť pak neplatí celé skupiny turistů a NENÍ V SILÁCH (ani v kompetenci) OBSLUHY 
LANOVÉ DRÁHY SUPLOVAT PŘEPRAVNÍ KONTROLU. Na tento stav poukázal i předseda při jednání 
s managementem. Podle Dopravního ředitele dvě kontroly týdně stačí (podle nás ne). Předseda požádá o 
zlepšení stavu vlastníka DPP. Kolega Zewel informoval, že Muzeum je v současné době uzavřené a probíhají 
protipožární nátěry. O cenové relaci, i o tom, kdo nátěr požadoval, zjistíme informaci. Kolegyně Válková 
podala informaci z jednání komise o odškodnění. Všechny úrazy 100%. Nástěnky na Palmovce, Žižkově i ve 
Strašnicích byly aktualizovány. Pí Válková rovněž informovala o jednání komise sociálního programu DP. 
Kolega Válek kritizoval nastavení světelné křižovatky Ječná/Karl.nám a dotázal se na osud „neperspektivních 
vozů“, tj,vozů bez vyztužených dveřních gum. Předseda zjistí záměr DPP s těmito vlaky, které zahlcují koleje 
v depech dotazem u JSVT. Kolegyně Suchá podnět nemá. Obdržela k předání jubilantům v měsíci květen 
věcné a finanční dárky. Kolega Vávra informoval o zlepšení úklidu tramvajových vozů v depu MO. Kolega 
Hejný informoval o aktualizaci nástěnek ve Vokovicích a na Pankráci i o personálních změnách na školním 
odd. Pan Hejný informoval o jednání na JPT, kterého se účastnil. Kolega Pakosta sdělil, že momentálně 
nejsou na TRAM v současnosti hlášeny od našich členů žádné problémy a informoval o jednání komise PEK. 
Zástupce za autobusy nebyl tentokrát na výboru přítomen, podle korespondence taktéž zde vše OK. Sekce 
Vrchní vedení rovněž nebyla účastna, ani neposlala k projednání požadavky a potíže. Předseda informoval o 
sjezdu ČMKOS. Info a foto najdete na našich webových stránkách. Výbor dále obdržel informace z jednání 
předsednictva Odborového svazu dopravy. Členové VZO obdrželi Protokol o kontrole svazové inspekce 
bezpečnosti práce OSD nad stavem bezpečnosti v DPP a zápisy z jednání Metra a JPT a zápisy v el.podobě 
z managementu a z org.změn v DPP. Pro autobusy jsme připomínkovali D1/3 nedávno. Taktéž proběhlo 
připomínkování Měníren, katalogu manuelních prací, absolovenského a motivačního programu a aktualizován 
byl program ČMKOS - Odbory plus. 
 

4. Další schůzová činnost: Předseda informoval o své účasti v komisi pro volbu volitelů do DR DPP (12.-
16.5.). Z tohoto důvodu se nezúčastní jednání s pers.úsekem (14.5.) a nebude přístupna kancelář pro 
veřejnost(16.5.). Dne 22.5. bude předseda účasten schůzce s managamentem DPP a následně s primátorem Prahy. 
Pan Pakosta jde 13.5. na projednávání novelizace D1/2. 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:  Nezaznamenány žádné problémy. Dovolená předsedy: 23.-27.6.2014. 
 

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. 



 

ZO OSD Motol, Plzeňská 207/101, 150 00 Praha 5, Fax : 296124386; IČO:  712 423 33  DIČ: CZ 712 42 333  , č.účtu: 195756229/0300 

 

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. Evidujeme několik nezaplacených příspěvků (při nemoci členů). Při neuhrazení bude sraženo z čl.bonusu. 
 

8. Daně, kontroly a jiné: Výbor organizace pověřil paní Válkovou jednáním o odprodeji obrazu ( z majetku 
naší organizace) o který projevil zájem jeden kupec-sběratel. Zjistí ocenění, nabídku, případně zajistí realizaci. 
 
 

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 organizace www.zoosdmotol.cz stále probíhá anketa, v které době má být otevřena 
naše kancelář pro veřejnost. Podle výsledků dojde ke změně od 1.7.2014. 
 
 

10. Výhodný tlf.tarif .  – naše síť SMS+volání ZDARMA, cizí sítě 50minut za 125,-Kč.: K dispozici 
v současné chvíli 2ks, další možné objednat. Smlouvu lze uzavřít o návštěvní den v kanclu. 
 

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 květnu byli oceněni jubilanti, p.Vitvar a 
pí Lomozová- blahopřejeme. Předseda informoval o vyplacení příspěvku na narozené dítě u pana Thery - 
taktéž blahopřejeme. 
 

13. Přihlášky nových členů: VZO přijal další 2 nové členy (DPP a ŠT). Tajné hlasování 14-0-0. 
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: Školení pro oblast finančních zákonů se zúčastní p.Pakosta a 
Zabloudil dne 12.6. v Kroměříži. Jednodenní školení všech funkcionářů z aktuelních norem proběhne dne 
3.7.2014 na Praze-západ. 
 
 

15. Akce pro členy a jejich blízké ( 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. Již vyprodány lístky. 
⇒ 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. 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. Nedostáváte-li informaci pomocí SMS 
nahlaste své číslo na 775216711 formou: jméno-profese-vaše tlf.číslo. Služba členům zdarma. 

 
 

16. Časopis Motoláček číslo 25 je vytištěn, předán sekcím a k dispozici v kanceláři v Motole. 
Z pověření předsedy jej sestavil a graficky upravil pan Jiří Schmid. VZO v rozpravě zhodnotil 
tématické zaměření čísla 25 a předchozích čísel 21-24 i současnou grafickou úroveň, styl i strukturu 
témat a následným hlasováním 8:7 rozhodl, že Časopis Motoráček číslo 26 připraví rovněž pan 
Schmid. Vaše příspěvky do čísla 26 zasílejte na standardní adresu casopis@zoosdmotol.cz 
 

 
 
 

Příští VZO  4.6.2014      Poznámky Jantač Miroslav           zpracoval: JZ 


