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Závodní výbor   

        ZO OS DOSIA při DPO a.s. 

 
 

 
 
 

                      Zápis č.7/2011 
 
    
Z řádného zasedání -  
závodního výboru Základní Organizace Odborového Svazu DOSIA při DPO 
a.s., konaného dne 12. 4. 2011 
 
ZV jednal ve složení  - Dvořáková Jana, Kamlerová Eva, Maloušová Jana, 
Řezníčková Jarmila, Eugel Tomáš, Pokorný Ivan, Hříbek Zbyněk, Mezihorák Ivo, 
Protivínský Ivo, Smital Petr, Večeřa Jaroslav,ŠtěpánekZdeněk, Ing. Pokojský Čestmír,  
Veselý Martin, Borisová Marie, 
Místopředseda:  Filipovský Petr, 
Omluveni: Waligóra Marek,  Frejkovský Tomáš,  Tořová Libuše    
 Neomluven: Peřina Oldřich. 
 
 
 
ZV projednal: 
 
 
 
 Rozvázání pracovního poměru  pro RNDr. Lubomíra Doležala, podle §52 ods. c  

a pro Leopolda Škopka  podle § 49. 
 
 a schválil účast Libuše Tořové, Petra Smitala a Ivo Protivínského na 

mezinárodní konferenci „ Chytrá a zdravá městská doprava.“                                                            
Hlasování:       pro  15,   proti   0,  zdržel se 0.  Návrh byl přijat. 

 
 a schválil podporu při ukončení pracovního poměru z organizačních důvodů 

pro Petra Dvořáka dle zásad hospodaření pro rok 2011 
      Hlasování:       pro  15,   proti   0,  zdržel se 0.  Návrh byl přijat. 

 
 a schválil podporu pro paní Svrčinovou při dlouhodobé nemoci 
      Hlasování:       pro  15,   proti   0,  zdržel se 0.  Návrh byl přijat. 
 
 a schválil zaplacení smluvní pokuty pro T-mobile ve výši 6388,65 Kč za 

nedodržení smlouvy významného zákazníka. 
Hlasování:       pro  15,   proti   0,  zdržel se 0.  Návrh byl přijat. 
 

 a schválil zakoupení nového PC do kanceláře místopředsedy. 
Hlasování:       pro  15,   proti   0,  zdržel se 0.  Návrh byl přijat. 
 

 a schválil zakoupení nové tiskárny do kanceláře předsedy. 
Hlasování:       pro  15,   proti   0,  zdržel se 0.  Návrh byl přijat. 
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Připomínky DV: 
 
Maloušová Jana: Řidiči si stěžují, že nejsou přesčasy. 
Odp.Protivínského Iva:  
Je to dlouhodobý záměr zaměstnavatele omezit přesčasovou práci. Zaměstnanci by 
měli dostat řádně zaplaceno za povinný výkon. Zaměstnanci si musí uvědomit, že 
děláním práce přesčas zaměstnavateli sami zvyšujeme průměrnou mzdu a ten proto 
nemá nejmenší důvod mzdy zvyšovat. 
 
Maloušová Jana: Poslední dobou chodí kontrola z města a píše hlášenky 
za bavení se a poslech rádia za jízdy. Je to ze strany zaměstnavatele šikana. 
Odp.Protivínského Iva: D1 a D2 jasně vymezuje povinnosti řidiče. Bavit se a 
poslouchat rádio  za jízdy je zakázáno a proto to nelze považovat za šikanu. 
 
Večeřa Jaroslav: Lidé se ptají, když se budou zvedat platy tak to bude zpětně ? 
Odp.Protivínského Iva: Růst mezd bude proti roku 2010 o tolik %, na kterých se 
 domluvíme. Další jednání bude před zprostředkovatelem  19.04. 2011 
 
Pokorný Ivan: Vedení má plnou pusu šetření a přitom v sobotu stál jeden dispečink 
u Domu kultury, druhý na Daliborové a třetí u Ferony. Dispečink zbytečně popojíždí, 
protože koncem měsíce musí mít splněný počet zkontrolovaných řidičů. V Praze mají  
také Sprinter, který využívají k těmto kontrolám a ušetří tak za pohonné hmoty a 
ostatní náklady spojené s provozem vozidla. 
 
Eugel Tomáš: Jak proběhla konference a revize v DV Trolejbusy-doprava? 
Odp.Protivínského Iva: Byl odeslán dopis DV trolejbusy -doprava  ve kterém jim 
ZV ukládá svolat střediskovou konferenci a termín oznámit na ZV  abychom se 
mohli zúčastnit. Dále se v dopise oznamuje, že u DV trolejbusy – doprava bude 
provedena revize pokladny.  
Střediskové konference se zúčastní Předseda ZO, místopředseda ZO, a dále jako 
pozorovatelé Ing. Čestmír Pokojský a Ivo Mezihorák.  
Předseda DV Trolejbusy-doprava p.Peřina odpověděl, že nesouhlasí s tím aby  pan 
Pokojský a pan Mezihorák kontrolovali věci DO trolejbusy - doprava. Je s podivem, 
že DV má 5 členů, ze kterých nepracuje téměř nikdo a i přesto si vyplatili odměny za 
práci pro dílenskou organizaci. 
Usnesení ZV dostali a jsou povinni se jím řídit.  

 

Příští schůze ZV + DV se koná dne 27.4.2011 

 ve 14:00 hodin,v banketce ÚD Martinov 
 

 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

 V Ostravě dne: 18.04.2011                         
                    
Zapsal :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředseda ZV ZO OS DOSIA 
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