Základní organizace
Odborového svazu pracovníků dopravy,
silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

DOSIA
při DP Ostrava a.s.

Zápis č. 3/2012
Z řádného zasedání Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 08. 02. 2012.
ZV jednal ve složení - Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, Soukalová
Blanka, Franek Jaromír, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Borisová Marie,
Veselý Martin, Zdeněk Štěpánek, Mezihorák Ivo, Eva Kamlerová, Večeřa Jaroslav,
Frejkovský Tomáš, Dvořáková Jana, Ing. Pokojský Čestmír.
Omluveni: Waligóra Marek, Hříbek Zbyněk.
ZV projednal:
 a schválil odměnu pro Bohumila Samka ve výši 1 000. - Kč za práci na plesu.
Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se – Eugel a Mezihorák. Návrh byl
přijat.
 a schválil odměnu pro pořadatele plesu ve výši 500. - Kč odměnu pro obsluhu
v kuchyni ve výši 300. - Kč.
Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat.
Informace:
Ivo Protivínský:
Dne 7. 2. 2012 jsme se zúčastnili pravidelné schůzky s ředitelem. Ředitel nás informoval,
ţe veřejnost i město vnímá pozitivně zvládnutí výluky na Svinovských mostech. Město se
také zajímá o dopravní výkony a snaţí se v nich hledat úspory. Mimo jiné jsme řešili
revizorské akce, kdy revizoři nejsou o víkendu téměř vidět. Navrhovali jsme, vrátit se
k systému, kdy na určitém místě stál autobus s policií a tam se předávali černí pasaţéři.
Také jsme navrhovali, aby pro zaměstnanci pracující ve venkovním prostředí mohli
„fasovat“ termoprádlo. U řidičů MHD aby bylo součástí oděvního řádu.
Dne 8. 2. 2012 jsme se zúčastnili 2. schůzky ke kvalitě stejnokrojových součástí a obuvi
řidičů MHD, kde nám byly předvedeny nové zimní bundy a zateplené kalhoty, které jsme
si mohli vyzkoušet. Dohodli jsme se také na výběru 3 vzorů bot z katalogu, které by měly
být alternativou k současným vzorům.
Nové vzory dostanou k otestování vybraní řidiči. Ţádali jsme, aby byla do oděvního řádu
zařazena také kšiltovka. Bylo nám slíbeno, ţe pokud se bude měnit hodnota bodů v OŘ
tak by kšiltovky zařadili hned a pokud by se body neměnily, byla by vloţena do OŘ aţ při
další změně.
Na naše webové stránky, www.odborydpo.cz byly vloţeny informace o vybraných
letních táborech pro děti našich odborářů. Penzion Manderlak, vybraný pro letní rekreaci
našich členů a jejich rodinných příslušníků, bude umístěn na web aţ po uzavření smlouvy.
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Ve dnech 14. 2. – 15. 2. 2012 proběhne v podniku ohlášená kontrola BOZP kterou provede
svazový inspektor Petr Vozáb.
Jarmila Řezníčková:
Znovu připomínám, ţe mimořádné zálohy na různé akce je moţné si vybírat nejdříve
týden před plánovanou akcí a vyúčtovat nejpozději do 10 dní po jejím konání. Není
přípustné, aby se záloha vyplacená v březnu účtovala aţ v září, anebo ještě později.

Připomínky DV:
Tomáš Eugel:
-Jaký význam mají cedulky „INVERZE“?
Odp.Ivo Protivínský:
- Informativní, vysvětlení je na intranetových i internetových stránkách DPO.
Tomáš Frejkovský:
- Vedení dělalo nové výběrové řízení na OOPP. Ţádali jsme reflexní nášivky, které nám
byly přislíbeny, ale praxe je jiná, OOPP nejsou, budou se teprve dováţet a ty co nám
vydávají, reflexní nášivky nemají. Boty, které fasujeme, mají papírovou vloţku, která kdyţ
se promočí tak se zničí a v botách se nedá chodit. Při reklamaci nám je nemají za co
vyměnit, protoţe ve skladu nejsou.
Odp.Ivo Protivínský:
- Problém je třeba přednést na komisi BOZP.
Jana Dvořáková:
- V podniku je audit? Byl u nás s p. Kubíčkovou, údajně auditor, který si fotil trouby a
celou kuchyň. Nevíme, kdo to byl a jestli má zdravotní průkaz, který je nutný ke vstupu do
kuchyně.
Odp.Ivo Protivínský:
- Ano, v podniku probíhá personální audit na THZ a procesní audit.
Odp.Čestmír Pokojský:
- O takové kontrole musí být provedený zápis, z kterého bude patrné, o koho se jednalo.
Eva Kamlerová:
- Pan Vojáček nařídil, ţe musíme odcházet na šatnu, aţ v 14:00 hod. jinak budou trestat
buď parťáky, nebo ty které přistihnou na šatně dříve. Situace je taková, ţe přistihli
lakýrníky a ti podali hromadně výpověď. Řeší se to tak, ţe mistr určí, kdo je špinavý a kdo
čistý. U nás není jediná profese, u které by zůstal zaměstnanec čistý.
Odp.Ivo Protivínský:
- Je to porušení kolektivní smlouvy. Budeme řešit.
Blanka Soukalová:
- Omlouvám Radomíra Leva ze stravovací komise, je po operaci páteře.
Jaromír Franek:
- Na trolejbusech jsou vozy, v kterých se dá jezdit jen v čepici a rukavicích, jinak řidič
zmrzne.
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Martin Veselý:
- Máme nového člena DV pana Votrubu, který bude chodit na stravovací komisi. Pan
Vlaškovský z funkce odstoupil.
Petr Smital:
- 14. 2. 2012 bude na Hranečníku ředitel, chtěli bychom, aby s ním přišel někdo
z grafického.
- Zástupce vedoucího vytýkal řidičům, ţe mají civilní bundy ve svém volnu, mezi směnami
a vyhroţoval sankcemi.
Protoţe nejezdí svozy, tak z Rychvaldu jezdí řidiči pozdě do práce.
Odp.Ivo Protivínský:
- Připravte si připomínky na setkání s ředitelem 14. 2. 2012.
Jana Maloušová:
- Jak je to na Hranečníku se stravenkami.
Odp.Ivo Protivínský:
- Stravenky dostávají ti řidiči, kteří odstavují, nebo střídají u Polikliniky, nebo v oblasti
Zábřehu a nestihnou zajít do výdejny jídel na obědy. Stravenky platí v restauraci K-Trio
u Polikliniky a v restauraci Luna v Zábřehu. Tyto stravenky jsou určeny pouze
k odběru teplého jídla v rámci poledního menu v uvedených restauracích.
Ivan Pokorný:
- V pondělí na DV měli členové připomínky k pozdnímu zápisu. Nelíbí se nám, ţe se
dávají zápisy k aktualizaci a tím se doba prodluţuje.
Odp.Ivo Protivínský:
- Pokud byste chtěli zápis hned druhý den, tak by místopředsedkyně následující den po
jednání ZV nevěnovala ničemu jinému, než poslouchala záznam a tvořila zápis. Také by
se musely zrušit aktualizace, které děláme na vaši žádost. Minulý ZV se konal v týdnu,
kdy se realizoval ples, který bylo nutno zajistit. Dále v průběhu měsíce ledna a února
probíhá roční uzávěrka našeho hospodaření. Také jsme se zúčastnili školení k účetnímu
programu.
V minulých dnech proběhla schůzka s ředitelem a další jednání ohledně našich
připomínek k stejnokrojovému vybavení řidičů MHD.
Také proběhla 2 jednání u Ing. Hladkého stran přidělování volných směn brigádníkům
/která byla mimochodem v kompetenci předsedy DV v rámci pravomocí přenesené na
DV/.
Členové ZV by si však měli dělat v průběhu jednání poznámky, aby byli schopni o
palčivých problémech informovat své DV a členskou základnu okamžitě a nemuseli se
spoléhat jen na zápis. Zápis se dělá především proto, aby „černé na bílém“ byla doložena
projednávaná problematika.
Ivan Pokorný:
- Na jednokolejce ve Svinově slouţí dozor jen na jedné straně. Směny jsou šestihodinové
tak by bylo vhodné přemístit sociální zařízení na tuto stranu.
Odp.Jarmila Řezníčková:
- Měl jsi to řešit s vedoucím. Řešit to na ZV a pak oklikou přes vedoucího je zbytečně
zdlouhavé.
-Chybí mi od vás seznam vyplacených vánočních poukázek.
Ivan Pokorný:
- Na DPK slíbil p. Hackenberg, ţe v zápise bude vyjádření právníka k bezpečnostním
pauzám, ale nic takového v zápise není. Co se týká jízdních dob u tramvají, tak ţádné
změny nebudou. Ing. Hladký chtěl mít informaci v zápise, také tam není.
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Odp.Jarmila Řezníčková:
- Dostáváte zápis emailem a máte možnost ho okamžitě připomínkovat. Nevím, proč to
neděláš a řešíš to na ZV.
Ivan Pokorný:
- Nemůţeme fasovat oděvní součástky, protoţe ve skladu, který je u nás otevřený v úterý,
věčně nikdo není.
Odp.Tomáš Eugel:
- Na Hranečníku je praxe taková, že pokud je skladnice nemocná tak vydává v určený
den oděvy, zástupce vedoucího.
Úkoly:
- jednotlivé DV nahlásí na ZV podněty k svazové inspekci BOZP a to nejpozději do
pondělka 13.02.2012. Zodp.: předsedové DV.
- zálohy na akce je možno čerpat nejdříve týden před akcí a vyúčtovat nejpozději do 10
dnů po jejím konání. Zodp.: předsedové a pokladníci DV.

Příští schůze ZV + místopředsedů DV + vedení společnosti, se
koná 21.02.2012 ve 13:00, v banketce v Martinově.

Náš web:

www.odborydpo.cz
V Ostravě dne: 12. 02. 2012
Zapsal :

Jarmila Řezníčková
místopředseda ZV ZO OS DOSIA
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