
 

 

 

1 

Závodní výbor   

        ZO OS DOSIA při DPO a.s. 

 
 

 
 
 

                                      Zápis č.5/2011 
 
    
Z řádného zasedání -  
závodního výboru Základní Organizace Odborového Svazu DOSIA při DPO 
a.s., konaného dne 10. 3. 2011. 
 
ZV jednal ve složení  - Dvořáková Jana, Řezníčková Jarmila, Tořová Libuše, Eugel 
Tomáš, Frejkovský Tomáš, Protivínský Ivo, Ruprich Martin, Smital Petr, Štěpánek 
Zdeněk, Večeřa Jaroslav, Pokorný Ivan, Borisová Marie, Čik Daniel, 
Omluveni: Maloušová Jana, Kamlerová Eva, Mezihorák, Hříbek Zbyněk, Pokojský 
Čestmír, Waligóra Marek. 
Neomluven: Peřina Oldřich. 
 
 
ZV projednal: 

 
 informace z jednání vrcholných orgánů našeho OS (předsednictva sekce MHD, 

Výkonné rady a Sněmu OS DOSIA). 
 

 dodatek ke smlouvě Generali, která řeší problém při nehodě dvou vozidel od 
jednoho provozovatele. S účinnosti od 01. 03. 2011 pojišťovna Generali tyto 
pojistné události hradí. 

 
 situaci v komisi BOZP. Je nutné, aby zápisy v elektronické podobě byly včas 

poslány p. Pechancovi a Ing. Mlčákovi. 
 

 přiznané podpory z OS DOSIA, při dlouhodobé nemoci.  
 
 vývoj průměrné mzdy za leden 2011, ve srovnání se stejným obdobím roku 

2010. 
 
 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 
                 - Jiří Navrátil – Vrchní stavba – 4 000,-Kč.  
      Hlasování: Pro - 13, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 
                 - František Snášel – DAH „Sládkova“ – 4 000,-Kč.  

Panu Snášelovi bude z této částky sraženo 500. - Kč za nevyužité jízdné do 
Prahy a zpět na jednání V. sjezdu OS DOSIA, kterého se bez řádné omluvy 
nezúčastnil.  

      Hlasování: Pro - 10, proti - 0,  zdržel se - 3. Návrh byl přijat. 
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 a schválil klíč 1 : 20 pro určení počtu delegátů na konferenci. 
      Hlasování: Pro - 13, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 
 
 a schválil členy mandátové komise : Jaroslav Večeřa  

      Daniel Čik   
            Hlasování: Pro - 13, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 a schválil členy návrhové komise :  Libuše Tořová 

      Marie Borisová 
            Hlasování: Pro - 13, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 
Informace pro členy: 
 
p.Protivínský: 
- Byl podaný návrh na určení zprostředkovatele, ten nám byl Ministerstvem práce a 
sociálních věcí určen. 
- Byly odeslány dopisy dopravnímu náměstkovi Ing.Davidu Mlčákovi a náměstkovi 
primátora Bc. Aleši Boháčovi v návaznosti na jednání, které proběhlo dne 28. 02. 
2011. 
V dopise jsme oznámili rozhodnutí ZV na navýšení mezd o 8% do tarifu. 
-Žádanky, které jsou na právní poradu, platí jen pro jednu návštěvu.  
Návštěva stojí 575,- Kč.  Je třeba si všechny požadavky sepsat hned na 
první návštěvu. Je možné jít i několikrát ve stejné věci, ale v tomto 
případě z částky 575,- Kč,  zaplatí člen 70 % ceny.  
 
 
 
Připomínky DV: 
 
p.Pokorný: 
- Na středisku Mor. Ostrava se konaly doplňkové volby. Do DV byla dovolena 
 p. Marta Glabazňová která se bude účastnit Provozní komise. 
Řidiči jsou trestaní za předčasný odjezd z nácestné zastávky (10 – 14 s.) přitom čas 
na mypolu není přesný. Ve vozovně jdou hodiny o 5 min. pozadu, u výpravčího by 
měly jít přesně, ale nejdou, protože by se musela provrtat zeď a dát delší tyč za 
budovu, aby se dal chytit signál.  
Odp.Protivínský: 
- Je to třeba řešit na DPK. Tento problém není jen na tramvajích, ale i na autobusech.  
 
p.Tořová: 
- Na středisku DTP budou doplňkové volby do DV.  
 
 
p.Čík : 
- U nás se už podepisovaly papíry pro srážku příspěvků ze mzdy. 
 
p.Dvořáková: 
- Zajímají nás ceny v automatech, zdají se nám příliš vysoké. Za celou dobu co je 
automat u nás si nikdo bagetu nekoupil.   
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p.Večeřa 
- Od 1. 4. 2011 bude v Martinově (EKOVA) kantýna. 
 
p.Smital: 
- Na trolejbusech mají v automatu rohlíky, salámy, saláty atd. Všude jinde jsou 
bagety. Proč nemůže být na Hranečníku kantýna, když bude zřízena v Ekově ? 
 
 

Příští schůze ZV + místopředsedů DV, se koná před konferencí 
dne 22.3.2011 ve 13:00 hodin, v sále ÚD Martinov. 

 

 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

 

 V Ostravě dne: 16. 3. 2011              Ivo Protivínský  
                       Předseda ZO OS DOSIA 
 
 Zapsal :              Jarmila Řezníčková 
                   Místopředseda ZO OS DOSIA 
 
 


