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Závodní výbor
        ZO OS DOSIA při DPO a.s.

Zápis č.4/2011

Z mimořádného zasedání -
závodního výboru Základní Organizace Odborového Svazu DOSIA při DPO
a.s., konaného dne 02. 03. 2011.

ZV jednal ve složení - Dvořáková Jana, Kamlerová E va, Maloušová Jana,
Řezníčková Jarmila, Tořová Libuše, Frejkovský Tomáš, Hříbek Zbyněk, Mezihorák
Ivo, Ing.Pokojský Čestmír, Protivínský Ivo, Smital Petr, Večeřa Jaroslav, Waligóra
Marek, Pokorný Ivan, Borisová Marie.
Omluveni: Eugel Tomáš, Ruprich Martin.
Neomluven:Peřina Oldřich.

ZV projednal:

 Likvidaci vadného rádia z majetku ZV .
Hlasování: Pro - 13, proti - 0,  zdržel se - 1. Návrh byl přijat.

 Návrh úpravy rozpočtu sociálních nákladů dle kolektivní smlouvy
v návaznosti na Dohodu se zaměstnavatelem na zprostředkování výplaty mzdy
uvolněných funkcionářů. ZV schválil z 5 navržených variant, variantu č. 4
s upřesněním.
Hlasování: Pro - 13, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat.

 Žádost vedoucí právního odboru Mgr. Práškové, na poskytnutí informací
vztahujících se k uzavřené pojistné smlouvě GENERALI. Požadavek byl předán
pojistníkovi-našemu OS DOSIA, který poslal odpověď, že pojistná smlouva je
uzavřená mezi pojišťovnou Generali a OS DOSIA. Vzhledem k tomu, že DPO a.s.
není účastníkem této pojistné smlouvy, není možné poskytnout její kopii.

 a schválil zpětné vyplacení podpory ze svépomocného, důchodového fondu pro
p. Petrů Aleně, která odešla do starobního důchodu a nebyla jí vyplacen
příspěvek ze svépomocného podpů rného fondu ve výši 2 000,-Kč.
Hlasování: Pro - 12, proti - 0,   zdržel se - 1. Návrh byl přijat.

 a schválil vyplacení odměny pořadatelům za práci při zajištění plesu odborové
organizace dne 25. 02. 2011 ve výši 500, -Kč/os.
Hlasování: Pro - 12, proti - 0,   zdržel se - 1. Návrh byl přijat.
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p. Protivínský:
- Seznámil ZV s téměř 5-ti hodinovým jednáním  vyjednávací  skupiny na městě,
které inicioval náměstek pro dopravu Bc. Aleš Boháč. Jednání se zúčastnila také
vyjednávací skupina za zaměstnav atele, doplněná o Ing. Kořínka a Ing.Filipovou za
Ekovu Electric. Přednesl návrhy na navýšení mezd, které na jednání byly vzneseny
s tím, že budou ještě předloženy ke schválení jak primátorovi a zastupitelstvu, tak i
závodnímu výboru, protože ani náměstek primátora, ani vyjednávací skupina nemá
k těmto návrhům mandát ke schválení.
ZV návrhy projednal a odmítnul je s požadavkem navýšení tarifních mezd o 8%.
Hlasování: Pro - 13, proti - 0,   zdržel se - 0. Návrh byl přijat.

p. Protivínský:

- Letní rekreace (DOKSY), všechny informace jsou na webu a na odborových
nástěnkách.

- Všichni členové ZV dostali zákon o kolektivním vyjednávání, k nastudování, aby
byli schopni adekvátně informovat členskou základnu.

- Poděkování všem, kteří se spolupodíleli na zdárném zajišt ění plesu.

Příští schůze ZV, se koná dne 10.03.2011 ve 14:00 hodin,
v zasedací místnosti.

Náš web:

www.odborydpo.cz

 V Ostravě dne: 07. 03. 2011                         Protivínský Ivo
  předseda ZV ZO OS DOSIA

 Zapsal :         Řezníčková Jarmila
         místopředseda ZV ZO OS DOSIA

www.odborydpo.cz

