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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.06/2012 
 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 28. 03. 2012. 
 
ZV jednal ve složení  - Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Hisem Lubomír 
(zastupuje Ivana Pokorného), Soukalová Blanka, Franek Jaromír, Eugel Tomáš, Smital 
Petr, Maloušová Jana, Borisová Marie, Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák 
Ivo, Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav, Frejkovský Tomáš, Dvořáková Jana, Hříbek 
Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
Omluveni: Pokorný Ivan.  
Neomluven: Waligóra Marek. 
Místopředsedové: Vlčková Pavla, Bortolotti Daniel, Čík Daniel, Kacíř Miroslav, 
Ondřej Radim. 
Hosté: Rejský Jan, Bc. Fasora Lubomír. 
 
 
ZV projednal: 

 
 rozvázání pracovního poměru podle § 52 písm. c) ZP:  

- RNDr. Lubomír Doležal – programátor-analytik - bez účasti jmenovaného 
se souhlasným stanoviskem (projednáno již 12. 04. 2011). 
 

 a zamítl návrh na podporu v nezaviněné tíživé situaci - dlouhodobá nemoc: 
                 - František Horváth – řidič autobusy Hranečník.  
      Hlasování: Pro - 0, proti - 16,  zdržel se - 1. Návrh nebyl přijat. 

            Důvod: Pan Horváth byl v pracovní neschopnosti měsíc, nejedná se tedy o 
dlouhodobou nemoc, při které je tato podpora vyplácena. 

 
 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 
                 - Zdeněk Holásek – řidič Trolejbusy – 3 000,-Kč.  

Hlasování: Pro - 17, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil účast na protestní akci dne 15. 4. 2012, kterou pořádá „Holešovská 
výzva“.  
Hlasování: Pro - 15, proti - 0,  zdržel se - 2. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil účast na protivládní demonstraci v Praze, která se koná dne 21. 4. 
2012.  

            Hlasování: Pro - 16, proti - 0,  zdržel se - 1. Návrh byl přijat. 
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 zápis z komplexní prověrky BOZP která proběhla na dopravě a údržbě střediska 
Trolejbusy. 
 

  početní stavy zaměstnanců DPO a.s. za únor 2012. 
 

  nástupy a výstupy zaměstnanců DPO a.s. za únor 2012. 
 

 
Informace: 
 
- Na zaměstnavatele se obrátila firma MultiSport - Benefit s nabídkou dobíjecích karet. 
Držitelé je mohou používat např. k rekreaci, plavání, fitnes atd. a byly by jako 
alternativa k současné podobě benefitů-poukázek. 
- Na minulém ZV žádal Zdeněk Štěpánek písemnou odpověď od pana Pechance na 
současný stav přechodových můstků a jejich oprav. Pan Pechanec nám písemně 
odpověděl. 
- 29. 3. 2012 máme schůzku k Oděvnímu řádu, kde budeme projednávat připomínky 
k novým oděvním součástkám, které byly vydány několika řidičům k otestování.  
- Proběhla setkání se zástupcem občanské iniciativy „Holešovská výzva“ panem 
Karlem Fiedlerem, který je jako host pozván na naši konferenci, kde vystoupí. 
Pravidelně se také scházíme s ostravským ProAltem, kdy smyslem schůzek je 
koordinace dalších akcí proti reformám Nečasovy vlády. 
 
 
 
Připomínky DV: 
 
Mezihorák Ivo: 
- Má nárok na příspěvek na tábor člen, který žije ve společné domácnosti s družkou a 
jejími dětmi? 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Samozřejmě, že má nárok na tento příspěvek. 
 
Bortolotti Daniel: 
- S čím půjdeme do kolektivního vyjednávání? 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Každá dílenská organizace by měla dát členovi ZV mandát s čím jít do kolektivního 
vyjednávání. 
 
Štěpánek Zdeněk: 
- Apeluji na předsedy DV, aby vysvětlovali svým lidem, že ti co se zúčastní 
demonstrace v Praze, budou mít oběd a dopravu zaplacenou. 
 
Frejkovský Tomáš: 
- Žádám zástupce provozovny Křivá, aby upozornili řidiče, že se blíží léto a 
zaměstnanci Vrchní stavby budou často pracovat v kolejišti. Je třeba je poučit, že 
nesmí vjíždět do křižovatky, když je tam umístěný terč a zaměstnanec dává znamení 
stůj. 
 
Franek Jaromír: 
- Měl jsem neoficiální jednání s člověkem blízkým radnici a ten mi řekl, že na radnici 
nejsou šťastni z toho, že jsme je nepozvali na naši konferenci a jestli by předseda 
s místopředsedkyní byli ochotni se s nimi setkat a ujasnit si atmosféru po stávce. 
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Odp.Ivo Protivínský: 
-Radnice se na nás do dnešního dne neobrátila s návrhem na jednání. Pokud se 
s námi chtějí sejít, tak nemusí posílat neoficiální vzkazy po „pěšákovi“ -  telefon na mě 
zcela jistě mají- je mimo jiné i na našem webu.  
 
 

 

Příští schůze ZV, se koná dne 11. 4. 2011 ve 14:00 hodin, 

 

 
Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 

V Ostravě dne: 31. 03. 2012 
   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 
 
 
 

http://www.odborydpo.cz/

