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Závodní výbor   
        ZO OS DOSIA při DPO a.s. 
 
 

 
 
 

                      Zápis č. 1/2011 
 
   
  
Z řádného zasedání -  
závodního výboru Základní Organizace Odborového Svazu DOSIA při DPO 
a.s., konaného dne 11. 01. 2011. 
 
ZV jednal ve složení  - Borisová Marie, Dvořáková Jana, Kamlerová Eva, 
Maloušová Jana, Mezihorák Ivo, Řezníčková Jarmila, Tořová Libuše, Eugel Tomáš, 
Frejkovský Tomáš, Hříbek Zbyněk, Ing.Pokojský Čestmír, Protivínský Ivo, Ruprich 
Martin, Štěpánek Zdeněk, Večeřa Jaroslav, Waligóra Marek. 
Omluven: Peřina Oldřich, Smital Petr. 
 
 
 
ZV projednal: 
 
� stav  po 3.kole kolektivního vyjednávání. 
� výsledky voleb do DV Tramvaje Poruba – vozovna. 
� Přepočtené stavy zaměstnanců. 
� Vývoj průměrné mzdy za období leden – listopad 2010 ve srovnání se stejným 

obdobím roku 2009. 
� a upravil plán práce ZV pro rok 2011 
� žádost o podporu z podpůrného fondu v nezaviněné tíživé situaci: 

- Lenka Sudíková – Autobusy Hranečník-garáže – 1 500,-Kč 
           Hlasování:       pro  17,   proti   0,  zdržel se 0.  Návrh byl přijat. 
� a schválil příspěvek jednotlivých středisek na plesovou tombolu dle klíče  100,-

Kč na každých 20 členů. 
      Hlasování:       pro  12,   proti   2,  zdržel se 3.  Návrh byl přijat. 
� a schválil klíč pro stanovení počtu delegátů volební konference konané 

25.01.2011 a to 1 delegát na každých 20 členů.  
Hlasování:       pro  17,   proti   0,  zdržel se 0.  Návrh byl přijat. 

� a schválil členy pracovních komisí: 
 -Mandátová  -  Večeřa Jaroslav 
              -  Kamlerová Eva 
 - Návrhová    -  Řezníčková Jarmila 
              -  Frejkovský Tomáš 

Hlasování:       pro  17,   proti   0,  zdržel se 0.  Návrh byl přijat. 
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Připomínky DV: 
 
Ing.Pokojský: 
- Vlivem restrukturalizace se naše dílenská organizace místně „rozdělila“ – část členů 
je v MTZ, část v Ekově a část na ředitelství, což je pro nás mírně problematické. 
 
p.Mezihorák: 
- Ing. Gebauer na  listopadovém jednání ZV prohlásil, že v oděvním skladě je možno 
fasovat pracovní oděvy s reflexními nášivkami. Bohužel ve skladě žádné takové 
oděvy nejsou. V současných pracovních oděvech jsme snadno přehlédnutelní.  
- Naši zaměstnanci si nemají kde ohřívat fóliová jídla o svačinovém koutě nemluvě.  
 
p.Frejkovský: 
- Máme nového vedoucího p.Chovance, který nahradil p.Chlána. 
 
p.Kamlerová: 
- V Ekově panuje bezvládí. Není nám umožněno nahlédnout do jídelničku. Nelíbí se 
nám skladba obědů. Stále nevíme, jak budeme platit za obědy. Náš vedoucí nás 
odmítá posílat na jednání stravovací komise. Bylo nám sděleno, že úkolová mzda 
bude nahrazena časovou. S tím nesouhlasíme, hrozí pokles mezd. 
Odpověď:  Na 12.01.2011 je dohodnuta schůzka s Ing. Mokrošem, všechny problémy 
s ním budou projednány. Doporučuji i účast zástupce z vašeho DV.   
 
p.Frejkovský: 
- Nelíbí se nám, že strážní služba kontroluje vozidla matky, naproti tomu vozidla 
jedoucí do Ekovy si ani nevšimnou. O absenci kontroly vozidel managementu 
nemluvě.  
 
p.Hříbek: 
- Před delší dobou byl z naší provozovny vznesen požadavek na teplé zimní boty. 
Dostali jsme jen 6 párů. Požadavek byl na 50. 
Odpověď:  Projednejte s vedoucím a v případě, že nedojde k nápravě dejte vědět. 
 

 
Příští schůze ZV, se koná před volební konferencí dne 

25.01.2011 v 13:00 hodin , v sále ÚD Martinov. 
 
 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 

 
V Ostravě dne: 23. 01. 2011                                         
Zapsal :          Ivo Protivínský 
                   místopředseda ZV ZO OS DOSIA 
 
 


