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Základní organizace Odborového svazu dopravy – Motol                   V Praze 6.8.2014 
                                                              

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

 

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: všechny aktivní sekce(mimo sekce Udržovačky), po sloučeních k 1.8. a redukcích 
funkcionářů, jsou poprvé finančně samosprávné(přesně dle Fin.směrnice schválené Konferencí 2014). VZO do 
konce volebního 1/2015 období již nebude doplňován o funkcionáře v případě uvolnění mandátu.  
 

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 paní Richterové, že Škodovka nevydává oproti dohodám zaměstnancům 
flexipassy. Pí Richterová pojede v srpnu do Plzně zjednat nápravu. Pan Válek kritizoval postup vedení DPP, 
které neposkytlo v parných dnech zaměstnancům DEP ochranné nápoje, ač o ně naše organizace opakovaně 
žádala. Pí válková žádala informaci, zda se smí na vozech používat el.cigareta. Zápornou odpověď poskytl 
p.Hejný i předseda. Pí Válková v budoucnu plánuje instalovat nástěnku naší organizace do Hloubětína. Pan 
Kondrk sdělil, že není v silách zaměstnanců Ústředních dílen řádně zkontrolovat všechny, již vyřazené, vozy, 
které se není vracejí do oběhu za porouchané 14T(závada-praskliny skříní). Vozovna Žižkov si stěžuje, že 
staré šunty míří převážně tam… do vozovny Motol místo 14T přišly vozy KT a 15T. Vozovna Motol 
potřebuje zastit pozici manipulačního řidiče. Zaměstnanci nestíhájí převážet. Předseda žádal na managementu 
zřízení této prac.pozice, zatím bez úspěchu. Pan Hanuš se vrátil k případu zadržené skupiny černých pasažérů 
na lanovce (Korejců). Do případu se prý snažil zasáhnout politik Okanuta.Podle našeho názoru je nepřijatelné 
spojovat tarifní kázeň s politikou. Na lanovce se šíří „nepodložené zvěsti“ že jistý soukromník chce lanovku 
odkoupit. Vedení DPP nemá prodej v plánu. Jde o blud. Ing.Douša infomoval, že tiskárna má dovolenou. 
V naší kanceláři se rozbila kopírka(asi dosažen limit tisků pro údržbu), levného opraváře Ing.Douša přislíbil 
sehnat. V září dodá praktickou skládačku se kontakty a informacemi. Na podnět kolegy Vávry se bezpečnostní 
úsek DPP zabývá snahou eliminovat z tratě na Barrandov v úseku Hlubočepy Geologická chotce a kolisty, 
kteří tam nemají co dělat. Budou instalovány značky a posílána Policie. Pan Hejný informoval o možnosti 
objednat si levnou rekraci na Zdíkovci – 774746803. Pan Sarközi nemá hlášen žádný problém od členů 
z autobusů a z důvodu větší operativnosti si v září pořídí tablet s Internetem (viz náš tarif bod 11), pí Suchá 
nemá podnět k řešení, předseda informoval, že na žádost manipulačních řidičů se již podařilo u managementu 
DPP zajistit jim klíče k WC, jednání Předsednictva svazu proběhne až v září, stejně tak Reg.rady ČMKOS. 
Z jednání s managementem DPP a s Personálním úsekem, případně z dalších jednání kam dochází, posílá 
tradiční SMSinfo jak funkcionářům, tak páteční zprávu všem registrovaným v systému SMSinfo. Pokud nejste 
v systému a nechodí vám zprávy, zašlete své číslo a souhlas se zasíláním zpráv na číslo 774746800 či písemně 
na info@zoosdmotol.cz . Při změně čísla nám změnu prosím hlaste! 
 

4. Další schůzová činnost: Předseda informoval o naplánovaném jednání u dopravního ředitele o budoucnosti 
stejnokrojů, kam byl ostatními odborovými organizacemi vyslán. Jednání se uskuteční koncem srpna. 
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 max.18.listopadu. Kandidaturu podala zatím jen pí Věra Suchá. 
 

5. Předpoklady pro práci:  Nezaznamenány žádné problémy. Dovolená předsedy: 1.-16.9.2014.zástup 
pan Pakosta – 774 746 801 , pakosta@zoosdmotol.cz . I během dovolené ale bude předseda přítomen 
VZO a 5.9. bude v pátek v kanceláři v době 9-12hodin. 
 

6. Členské bonusy 1.200,-Kč ročně: členské bonusy – v červenci 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 700,-Kč. 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 zdržovačky 
35,-Kč, protože účtárna nemá co strhnout- dávku platí úřad soc.zabezpečení, ne podnik. 



 

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. Nevyzvednuto cca 5 ks. 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(viz pí 
Válková). 
 

8. Daně, kontroly a jiné: bez příspěvku. 
 

9. kancelář, její obsazení a návštěvní doba pro veřejnost: Po dobu prázdnin bylo otevřeno každý 
pátek 9-15hod. V září 5.9.jen mezi 9-12 a poté až 19. + 26.září mezi 9-15hodin. 
 

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, další možné 
objednat. Smlouvu lze uzavřít pouze o návštěvní den v kanceláři. 
 

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. V červenci a srpnu byli oceněni jubilanti, 
p.Lust, p.Hrušovský, p.Kratochvíl, p.Kořínek a pí Adamcová- blahopřejeme. VZO schválil vyplacení 
příspěvku na svatbu u pana Chalupného- taktéž blahopřejeme. 
 

13. Přihlášky nových členů: VZO přijal další 2 nové členy (DPP). 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, 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 pořádané OSD proběhne 11.-13.září 
na Slapech. Účast přislíbili: pp.Zabloudil, Pakosta, Ing.Douša, Hejný, pí Suchá a pí Pokorná Dana. 
 
 

15. Akce pro členy a jejich blízké ( s možností čerpání bonusu):  
 

⇒ Maďarsko lázně–25.-28.10. přihlášky ukončeny–18 účastníků–poslední splátka do 30.9.! , 
⇒ 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… Dne 10.10. 
od 12*30 – účast zdarma. Registrace u p.Zabloudila -774746800. 

⇒ Další 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 a další – 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 je uzavřeno, bude přeloženo 3.9. ke schválení VZO a poté 
vytištěno. Vaše příspěvky do čísla 27 zasílejte na standardní adresu casopis@zoosdmotol.cz 
 

 
 
 

Příští VZO  3.9.2014      Poznámky Sarközi Josef        zpracoval: JZ 


