Zápis- VOR 9/2021:
Účast: Zabloudil Jiří , Válek Vlastimil, Suchá Věra, Zabloudilová
Hana omluveni: Cibulková Lucie- zastupující člen VOR: Ing. Douša
CSc., Hejný Jiří- zastupující člen VOR: Holler Petr, Zewel Zdeněkzastupující člen VOR- Pakosta Jiří.
- Zkouška hlasovacího zařízení,
- určení zapisovatele(-lky)schválena zapisovatelka Hana
Zabloudilová - hlasování 7:0:0
- situace na Moravě – info, budou probíhat jednání v Olomouci
s Arriva, ve Velké Bíteši s BDS a v Čáslavi s Vodafonem.
- situace v OSD – návrh postupu po volbách – snaha Libora
Weinsteina - výzva ke svolání mimořádného zasedání
mimořádného Předsednictva OSD – chce vyvodit odpovědnost
za zmařenou investici 11 milionů z fondu OSD (shnilý mák)…
- kontrola plateb tlf a info o nové smlouvě – předložena tabulka o
přehledu placení za telefonní služby. Platební kázeň v pořádku.
Proběhne schůzka v Čáslavi se zástupkyní Vodafonu, na
projednání dalších slev a nové nastavení služeb – neomezená
data, Free + zjistíme možnost v nabídce novinek (TV?)…
- Návrh na veřejnou schůzi u rybníka v Hostivicích (FOR 10/21) –
zamítnuto, navrhnuta jiná alternativa - veřejná schůze (FOR) se
bude konat 6.10. v restauraci Ladronka, aby byla lepší
dostupnost pro ostatní členy, kteří se budou chtít schůze
zúčastnit – hlasování 7:0:0, rezervace míst SMS na 774 746 800.
- Zájezdy- výlety – Ing. Douša informoval o zájezdu na
Šumpersko, elektrárna Dlouhé Stráně, exkurze do Pars Nova,
Velké Losiny ve dnech 17.-19.9.2021. Další akce v návrhu –
Posázavská stezka – Hradištsko, Posázaví, Střední Čechy. Nebo
rytířské turnaje v Dětenicích. Na tyto akce je možné hlásit se u
kulturního referenta Ing. Douši – 603 480 215.
- Pan Zabloudil připraví sportovní akce- návštěvu hokejových
utkání. Vzhledem k rekonstrukci hokejového stadionu v Kladně,
dojde ke změně a na 3 zápasy se budou moci zájemci přihlásit
k utkání v Praze, v Brně a v Chomutově. Konkrétní termín bude
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zaslán v SMSinfo a na webu www.odborovarada.cz přihlášky
přijímá p.Zabloudil 774746800, v pátek v kanclu, garance po
zaplacení (náš člen za 50,-Kč, doprovod nákupní cena prodejce).
- Usnesení o služebních cestách - Usnesení – VOR – 2510-01-0921-JZ – vedení Odborové rady souhlasí se služebními cestami
prezidenta OR
týkající se jednání v Olomouci s Arriva
(s doprovodem 20.9. ), ve Velké Bíteši s BDS (22.9.) a v Čáslavi
s Vodafonem (14.9.)– hlasování 6:0:1
- Jiné: doplněny podpisy do všech Usnesení VOR přijatých perrollamem za měsíce 7+8 /2021 (Usnesení 2500-2509).
- distribuce Motoláčku číslo 44 b- v kanceláři bude od 10.září
- výdej dárků a peněz Jubilantovu 8/2021 ze Škodovky
- kolečko – různých témat a připomínek
Válek Vlastimil – řidiči v Motole musí jezdit s RP vozy, nemají
soustruh na kola, dodavatel z Polska nekomunikuje
Douša Jaroslav – info o časopisu, dotaz zda dílenští chodí na
technické školení (nové typy TRAM si opravují Škodováci sami).
Pakosta Jiří – jednání mPEK bylo zrušeno
Suchá Věra – BOZP – úraz v Kobylisích, velmi závažné poranění
po pádu do montážní jámy, které nyní řeší inspekce práce, úraz
z Vokovic ze snížením odškodného - řidiči si musí kontrolovat
zabezpečení sedačky proti pohybu, po 2 měsících po nevybavení
skladem vzniká nárok na koupi pracovní obuvi (v DPP).
Holler Petr – info o zajištění exkurze v Pars Nova.
Zabloudilová Hana – rozebrán stav členů v sekci Morava a problém
s neplacením příspěvků individuálně převodem na účet. Mnozí jsou
zvyklí na srážky z platu a po odchodu z ČAD tápou jak na to.
Zabloudil Jiří – opakované a neomluvené absence p. Sarkoziho,
Byla již probráno s vedoucím garáže, nyní se znovu absence
opakují. Bude svoláno jednání s vedením a projednáno s VOR.
- Vyúčtování cesťáků, účasti a jiných plateb
- Přijetí nových členů (mimo elektronicky došlé)
Datum : 1.9.2021

zapsala: Zabloudilová Hana
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