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Základní organizace 
Odborového svazu pracovníků dopravy, 
silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy 
DOSIA 
při DP Ostrava a.s. 

 
 

                      Zápis č.03/2014 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 05. 02. 2014. 
 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Bortlíček Petr, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, 
Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, Frejkovský Tomáš, Večeřa Jaroslav, 
Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
 
Omluven: - Borisová Marie, Veselý Martin, Halíř Jan, Dvořáková Jana, 
 
ZV byl seznámen: 
 

 s výši škod z dopravních nehod 
 
 

ZV projednal: 
 

 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 
    - Daniel Čík – Ekova electric – zámečník – 3 000,-Kč. 

      Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 
 

Informace: 
 
Ivo Protivínský 
- Do 17. 2. 2014 předsedové DV doručí na ZV případné připomínky k plnění 
kolektivní smlouvy za rok 2013.  
- Po podniku se šíří zpráva, že odbory odmítly podepsat petici „NE úklidu externí 
firmou, NE zrušení úklidu prostřednictvím našich zaměstnankyň – 
uklízeček v prostorách DPO a. s.“  
Tato informace není pravdivá, protože petici na svém jednání dne 21. 1. 2014 
podepsal celý ZV a ve svém zápise č. 2 doporučil totéž ostatním zaměstnancům, kteří 
nejsou spokojeni s úklidem externí firmy působící u podniku. 
- Dne 30. 1. 2013 byla zahájena Oblastním inspektorátem bezpečnosti práce 
v Ostravě kontrola zdvíhacích zařízení. 
- Po dohodě s ředitelem DPO a na základě požadavků z autobusových provozoven, 
byly předloženy návrhy na vybavení nových autobusů, které by měly být do DPO 
pořízeny. Jedná se o 100 vozů s pohonem na CNG (zemní plyn). 
- Na základě připomínek řidičů jsme požádali Ing. Hladkého o schůzku, týkající se 
odstraňování fólií z vozidel, dotahování kol, klínování odstavovaných vozů atd., 
která bude ve čtvrtek 13. 2. 2014 od 10:00.  
- Z DV trolejbusy – doprava odstoupil z osobních důvodů pan Jaroslav Matějka a 
funkci předsedy, po dohodě v DV, převzal pan Petr Bortlíček. 
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- Velký turnaj v kopané se bude konat v Praze dne 21. 6. 2014 je třeba sestavit 
mužstvo o 15 hráčích (11 + 4 náhradníci). 
- 22. 11. 2014 nebo 29. 11 2014 bude v Ostravě malý turnaj v halové kopané.  
Ing. Čestmír Pokojský 
Revizní komise ve složení Kolaříková Romana, Pekařová Marie a Ing. Čestmír 
Pokojský provedla revizi hospodaření za roky 2011 a 2012. V běžném hospodaření 
nebyla nalezena  žádná závada.  
 
Připomínky DV: 
 
Ing. Pokojský Čestmír: 
- Byly 3 výběrová řízeni jedno na renovaci tramvají, vyhrál Pragoimex, s kterým již 
byla podepsaná smlouva, druhé na nové plně bezbariérové tramvaje, to znamená, že 
nízkopodlažní je celý vůz a třetí na nové plně bezbariérové trolejbusy. Na obě výběrová 
řízení se přihlásil jen jeden zájemce. Zákon o výběrovém řízení říká, že pokud se 
přihlásí jen jeden zájemce, musí se výběrové řízení zrušit. Proto bylo výběrové řízení 
zrušeno, a bude vypsané nové. Co se týká hospodaření DP tak podnik ušetřil 60 mil. 
z toho 40 mil. vrátil městu a 20 mil. zůstává DP na vyplacení podílu na úsporách.   
  
Smital Petr: 
- Na Hranečníku máme nový automat na kávu od Delikomatu a zaměstnanci jsou 
konečně spokojeni, protože káva je velice chutná. 
- Na DV dne 28. 1. 2014 jsem dostal písemnou rezignaci na funkci v DV od pana 
Bernada. 
 
Soukalová Blanka: 
- Byla jsem volaná k vedoucímu, pan vedoucí v kanceláři nebyl, tak jsem mu volala 
z konečné a dozvěděla jsem se, že končím v soutěži, protože nenosím odznak. Odznak 
mám připnutý na bundě, kterou při práci odkládám na háček za sedadlem a tím se 
stávám nekvalitním řidičem, kterého je třeba ze soutěže vyloučit. Řidiči, kteří nejsou 
zařazeni do soutěže, nebo s ní byli vyloučeni, tak asi nejezdí úsporně, nechovají se 
slušně k cestujícím atd. Bunda je součásti stejnokroje a odznak umístěný na bundě je 
dostatečně viditelný. 
 
 
Štěpánek Zdeněk: 
- V únoru je 3 výročí našich přechodových můstků. Dřevo na nábytek má vysychat 3 
roky, ale na přechodové můstky snad není nutná tak dlouhá doba. Žádám pana 
Pechance, aby přišel osobně za mnou, na naše středisko a já mu ukážu mezery na 
přechodech, když on je nevidí. Pan Pechanec tvrdí, že to není havarijní stav. Ptám se, 
do kdy? Snad ne do té doby než si tam někdo zlomí nohu, nebo vymkne kotník a pan 
Pechanec bude první, kdo bude chtít postiženému krátit odškodnění, protože měl 
chůzi po těchto můstcích přizpůsobit jejich stavu.  
Štěpánek Zdeněk: 
-Zaměstnanci se ptají, jestli budou vyplaceny v únorové mzdě podíly na úsporách, jak 
bylo slíbeno v loňském roce. Mistři chodí mezi zaměstnance a tvrdí, že jsme nesplnili, 
takže nedostaneme vyplaceno nic. 
Odp. Ivo Protivínský: 
- Zatím nebylo vyhodnocení 4 Q. roku 2013. Mgr. Dvorská Prášková má 
nemocenskou. Více budeme vědět po jejím návratu do práce.  
 
Pokorný Ivan: 
- Od podzimu urguji na DPK a také u vedoucího, že plošiny se těžce zavírají. Celou 
dobu se nic nedělo, až minulý týden na Karolině nešla zasunout plošina. Tramvaje tam 
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stály 11 minut. Na to jsem dostal email od vedoucího odboru Doprava, že každý týden 
na každé provozovně se budou plošiny vyfoukávat.  
 
Pokorný Ivan: 
- Na projetí jednokolejného úseku na Mostě Mládeže je po 17 hod. zkrácená jízdní 
doba z 3 minut na 2 minuty. Vzhledem k omezené rychlosti na tomto úseku během 
celých 24 hodin, kontrolováním řidičů jestli sníženou rychlost dodržují, a následném 
trestání těch, kteří tak nekonají, budu žádat na DPK, aby mezi zastávkami Tylova a 
ÚMOb jih byla po celých 24 hodin jízdní doba 3 minuty.  
 

Příští schůze ZV + místopředsedů DV se koná 19.02.2014 ve 13:00 

v banketce  v Martinově.  

Jednání s vedením společnosti se koná od 15:00 hod. 

 
 
 
 

 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 

V Ostravě dne: 09. 02. 2014   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

