
 

 

 

1 

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

 
 

                      Zápis č.03/2016 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 10. 02. 2016. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Hisem Lubomír 
(zastupuje Ivana Pokorného), Soukalová Blanka, Smital Petr, Maloušová Jana, 
Borisová Marie, Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Brachtl Jan, 
Bartečková Ivana, Večeřa Jaroslav, Frejkovský Tomáš, Kadlec Vladimír, Hříbek 
Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
 
Omluveni: - Pokorný Ivan, Bambušek Jan, Eugel Tomáš, Dvořáková Jana. 
 
ZV byl seznámen: 
 

 náhradou škod z dopravních nehod. 
 
ZV projednal: 
 

 a schválil odpis pohledávky za členské příspěvky OÚ č. 10, který zanikl v roce 
2013. Ztráta činí 622,- Kč a zúčtuje se proti jmění ZO.  
Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 provozní zabezpečení plesu, který se bude konat dne 26. 2. 2016 v sále 
Ústředních dílen Martinov. 

 
 
Informace: 
 
- 26. 1. 2016 jsme měli mít schůzku s panem radním Semerákem, schůzka se 
neuskutečnila a byl změněný termín na 1. 2. 2016, kdy schůzka opět neproběhla, 
z důvodu zaneprázdnění pana radního. 14. 1. 2016 proběhne pravidelná schůzka 
s ředitelem.  
- 3 členům odborové organizace jsme napsali dopis s upozorněním na větší 
nedoplatek příspěvků. Těmto členům již byl pozastaven veškerý servis ze strany 
odborové organizace a pokud nedojde k uhrazení dlužné částky, anebo k sepsání 
splátkového kalendáře, bude jim zrušeno členství v naší ZO. 
- 8. 12. 2015 jsme byli seznámeni s návrhem nového mzdového předpisu pro funkci 
řidič tramvaje – instruktor. Na návrh předsedy DV Trolejbusy – doprava jsme 
žádali doplnění také o funkci řidič trolejbusu – instruktor. Přišla nám od Mgr. 
Dvorské odpověď, která je přílohou zápisu.  
- Dostali jsme upravený volební řád, ve kterém se mění termín dodání jmen volitelů, 
kandidátů a členů volební komise z 15. 2. na 29. 2. 2016.  
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Připomínky DV: 
 
Frejkovský Tomáš: 
- Po posledním jednání BOZP pani Slámová nepravdivě informovala vedoucího 
Vrchní stavby. Žádáme, aby informace z jednání BOZP byly pravdivé. 
  
 
 

 
 

Příští schůze ZV + místopředsedů DV, se koná 24.02.2016  
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: 19.2.2016   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

