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Závodní výbor
        ZO OS DOSIA při DPO a.s.

Zápis č.3/2011

Z řádného zasedání -
závodního výboru Základní Organizace Odborového Svazu DOSIA při DPO
a.s., konaného dne 15.2.2011

ZV jednal ve složení - Borisová Marie, Dvořáková Jana, Kamlerová Eva,
Maloušová Jana, Řezníčková Jarmila, Eugel Tomáš, Frejkovský Tomáš, Pokorný Ivan,
Tořová Libuše, Hříbek Zbyněk, Mezihorák Ivo,  Protivínský Ivo, Smital Petr, Večeřa
Jaroslav, Štěpánek Zdeněk.
Omluveni: Ruprich Martin, Waligóra  Marek, Ing. Pokojský Čestmír
Neomluven: Peřina Oldřich.
Místopředsedové: Kacíř Miroslav, Ondřej Radim, Filipovský Petr, Vozničková
Vladislava, Čík Daniel,
Hosté: Ing.David Mlčák, Ing.Pavel Gebauer, Ing.Roman Šula MBA, Ing. Eva
Kubíčková

ZV projednal:

 zvolení třetího člena ZV, oprávněného jednat za ZO. ZV navrhl Libuši
Tořovou.
Hlasování:       pro  14,   proti   0,  zdržel se 0.  Návrh byl přijat.

 a schválil koeficient mzdy pro předsedu  1,5  a místopředsedkyni 1,3 .
Hlasování:       pro  12,   proti   0,  zdržel se 0.  Návrh byl přijat.

 a schválil Libuši Tořovou jako člena pracovní skupiny za řidiče tramvají .
Hlasování:       pro  12,   proti   0,  zdržel se 0.  Návrh byl přijat.

 a schválil dorovnání mzdy předsedovi za měsíc leden, kdy jako místopředseda
zastával i funkci předsedy a to koeficientem 1,6 místo 1,2.

 Hlasování:       pro  12,   proti   0,  zdržel se 0.  Návrh byl přijat.

 Nesražené členské příspěvky z důvodu nemocenské a z důvodu neexistence
postižitelné části mzdy. Bylo dohodnuto s vedením, že jednotliví členové
podepíši nový formulář „Souhlas se srážkou ze mzdy a poskytnutím osobních
údajů“, na kterém je již problematika neexistence postižitelné části mzdy
vyřešena.
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 žádost dílenské organizace Autobusy Poruba – doprava  o příspěvek, ve výši
1000.- Kč na zakoupení pingpongového stolu . ZV se usnesl, že všechny DO
mají svůj rozpočet, z kterého si mohou tyto věci hradit.

 a schválil návrh na doplnění skupiny pro kolektivní vyjednává ní o další členy za
Ekovu p.Kamlerovou Evu a Ing.Pokojského Čestmíra .
Hlasování:       pro  14,   proti   0,  zdržel se 0.  Návrh byl přijat.

Žádost traťových pracovníků k řidičům, aby ani na smyčkách
nezapomínali, že odpadky patří do koše.

Připomínky DV:

p.Štěpánek:
- Dílenské výbory by měly vědět jakou mají  podporu, v případě  vyhlášení stávky.

p.Pokorný:
- Na našem středisku (Tram. Mor. Ostrava) proběhnou ve dnech 22. 2. – 24. 2. 2011
doplňkové volby do DV.

V 15:00 přišlo vedení společnosti:

Ing. David Mlčák: Příslib od města je, že by k 1. 3. 2011 mohl být jmenován nový
ředitel DPO a.s.

p.Kamlerová:
- Vloni bylo přislíbeno Martinovu potahové zařízení. Jak to skončilo?
Odpověď Ing.Gebauera: Koupí si ho EKOVA, která má potahové z ařízení v plánu
investic.

p.Frejkovský:
- V Martinově se zrušila kantýna, nebyl dodán automat, takže si zaměstnanci
nemají kde koupit svačinu.
Odpověď Ing.Kubíčkové: Automaty DELIKOMAT  byly dodány na všechny
střediska kromě Martinova, protože Martinov je  společný s EKOVOU , která měla
několik zájemců na provozování kantýn. Jednání zatím nebylo ukončeno, proto  DPO
dodá automaty i do Martinova.

- Bylo slíbeno, že se otevře jednání o změně oděvního řádu .
Odpověď Ing.Mlčáka: Jednání o oděvním řádu proběhn e v prvním čtvrtletí
roku  2011, tak  jak bylo domluveno.
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p.Maloušová:
- V jídelně na trolejbusech je v kuchyni jen jedna pracovnice která vydává jídlo,
umývá talíře, bere peníze od důchodců. Byla ji přislíbena výpomoc za dlouhodobou
nemocenskou. V jednom člověku se tato práce nedá zvládnout.

- Porouchané vozy čekají extremně dlouho na opravu.
Odpověď Ing.Mlčáka: Dodací lhůty náhradních dílů jsou dlouhé.

p.Frejkovský:
- Loni jsme žádali očkování proti žloutence pro uklízečky.
Odpověď Ing.Kubíčkové: Očkováni proti žloutence byli zaměstnanci
z jízdenkových automatů. Je více zaměstnanců, kteří by měli být očkováni.

p.Mezihorák:
- Nová nabíjecí stanice je špatně umístěna a musí se tam couvat.
Odpověď Ing.Gebauera: Nabíjecí stanice je sice postavená , ale ještě není
zkolaudována.

Příští schůze ZV, se koná dne 10.3.2011 ve 14:00 hodin,
 v zasedací místnosti.

Náš web:

www.odborydpo.cz

 V Ostravě dne: 01. 03. 2011

Ivo Protivínský
   předseda ZO OS DOSIA

Zapsala : Jarmila Řezníčková
          místopředseda ZO OS DOSIA

www.odborydpo.cz

