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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.07/2016 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 06. 04. 2016. 
 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Bambušek Jan, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Veselý Martin, Štěpánek 
Zdeněk, Mezihorák Ivo, Bartečková Ivana, Večeřa Jaroslav, Dvořáková Jana, Kadlec 
Vladimír, Hříbek Zbyněk,  
Omluveni: - Soukalová Blanka, Borisová Marie, Brachtl Jan, Frejkovský Tomáš,  
Ing. Pokojský Čestmír.  
 
ZV byl seznámen: 
 

 s náhradami škod z dopravních nehod 
 
 

ZV projednal: 
 
 a schválil klíč pro stanovení počtu delegátů konference konané 20. 04. 2016, a to 

1 delegát na každých i započatých 20 členů.  
Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 
 a schválil členy pracovních komisí pro konferenci 20. 04. 2016: 
 -mandátová    Eugel Tomáš 
     Bambušek Jan 
 
 - návrhová       Hříbek Zbyněk 
      Pokorný Ivan 
 
 - moderátor     Smital Petr 

             Hlasování:  pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0.  Návrh byl přijat. 
 

 
 

Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
- 29. 3. 2016 proběhla na radnici schůzka s primátorem a radním pro dopravu Ing. 
Semerákem. Žádali jsme, aby se ušetřené peníze (podíl na úsporách) rozdělily 
v poměru 2/3 do mezd pro zaměstnance a 1/3 by se vrátila městu. Bylo nám řečeno, 
že ušetřené peníze se investují do čistoty a bezpečnosti v dopravních prostředcích. 
Také nám sdělili, že pokud nevzniknou mimořádné okolnosti, jsou ochotni nám na 
rok 2017 navýšit tarifní mzdu o 2% a ošetřilo by se to dodatkem ke kolektivní 
smlouvě. 
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- Dostali jsme kompletní znění vyhodnocení kolektivní smlouvy. Nesouhlasím 
s odpovědí Ing. Hladkého a budu reagovat písemnou formou.  
- V oděvním řádu jsme žádali změnu na použití letní obuvi (Prestige). Bylo 
dohodnuto, že i letní obuv lze nosit celý rok, pokud není sníh, náledí a pokud se ani 
nedá očekávat. 
 
 
Připomínky DV: 
 
Pokorný Ivan: 
- E-schop měl být otevřený od 1. 4. 2016, ale zatím se tak nestalo. 
- DV tramvaje Mor. Ostrava pořádá, pro své členy, turnaj v kopané.  
Odp. Ivo Protivínský: 
- E-Shop bude spuštěn 1. 5. 2016. 
 
Maloušová Jana: 
- DV autobusy Poruba na svém jednání schválil příspěvek na DD ve výši 1000,- Kč.  
 
Kadlec Vladimír: 
- Ing. Eva Kubíčková oznámila paní Kuglerové, že spočítala špatně výplaty. Dle jejího 
názoru jsou zaměstnanci Závodní školy zařazeni v nerovnoměrném rozvržení pracovní 
doby, a proto nemají nárok na proplacení svátků. Ing. Kubíčkovou jsme pozvali na 
schůzku, na které nám bylo sděleno, že za březen budeme mít svátky proplacené, od 1. 
4. 2016 jsme zařazeni v nerovnoměrně rozvržené pracovní době a budeme dostávat 
rozpis směn. Údajně je to projednané na ředitelství.  
Odp. Ivo Protivínský: 
- Nevíme s kým tuto záležitost projednávala. S námi v každém případě ne! 
 

 

Příští schůze ZV + místopředsedů DV, se koná před volbami do 
Dozorčí rady a před konferencí, dne 20. 4. 2016 ve 12:00 hodin, 

v sále ÚD Martinov. 
 

 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
V Ostravě dne: 16. 04. 2015   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

