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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.09/2012 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 16. 05. 2012. 
 
ZV jednal ve složení:  - Protivínský Ivo, Pokorný Ivan, Soukalová Blanka, Franek 
Jaromír, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Kosňovská Zdeňka 
místopředsedkyně za Veselého Martina, Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, Večeřa 
Jaroslav, Frejkovský Tomáš, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
Omluveni: - Řezníčková Jarmila, Borisová Marie, , Štěpánek Zdeněk, , Dvořáková 
Jana,  Veselý Martin, 
Neomluven: - Waligóra Marek. 
 
  
ZV projednal: 

 
 náhrady škod z dopravních nehod. 

 
 Nástupy a výstupy  Ekova – electric 

 
 Plenárního zasedání, které se koná ve dnech 6. -7. června 2012 

 se zúčastní : Protivínský Ivo 
 Řezníčková Jarmila 
 Pokojský Čestmír Ing. 
 Pokorný Ivan 
 Večeřa Jaroslav 
 Smital Petr 

Informace: 
 
- Veškeré informace z jednání platformy „STOP VLÁDĚ“ najdete na www.stopvladě.cz  
- 22. 5. 2012 je v Praze pořádán protestní pochod k Úřadu vlády. 
- 30. 5. 2012 je svolána Radou seniorů a Národní radou osob se zdravotním postižením 
demonstrace, která se uskuteční, v 13:00 hod. na Palachově náměstí v Praze. Téma je 
Důchodová a sociální reforma 
- 21. 5. 2012 proběhne schůzka s vedením společnosti, na které se ujasní podmínky 
kolektivního vyjednávání. Jednání se také zúčastní zástupce města, náměstek pro 
dopravu Bc. Aleš Boháč. 
- 1. 6. 2012 je svolaná schůzka u ředitele společnosti, na které nám zaměstnavatel 
předloží návrh mzdové dohody. Samotné vyjednávání začne 25. 6. 2012 v 13:00 hod.  
- 4. 6. 2012 se sejde v 7:30 hod. pracovní skupina. 
 
Připomínky DV: 
 
Pokorný Ivan: 
- Žádáme zpět sodobar, který byl z provozovny Moravská Ostrava odstraněn. 
 
 

http://www.stopvladě.cz/
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 Maloušová Jana: 
- Žádáme předsedu, aby v Praze tlumočil náš návrh na celostátní konání „Týdne 
nepokojů.“ 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Váš návrh v Praze přednesu.  
 
Smital Petr: 
- Máme problémy s udělováním volna na jednání ZV. Při žádosti o uvolnění jsem 
dostal do ruky papír, kde je napsáno, že odbory jsou povinny nahlásit uvolnění 3 dny 
předem. 
- Kantýna je u nás otevřená od 6:00 do 10:00 hod. Co se tím sleduje? 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Služby vedoucí to špatně pochopil. Podle uzavřené dohody jsme povinni, nejpozději 
do poloviny prosince, předložit zaměstnavateli plán práce na celý rok. Pokud dojde 
ke změně naplánovaného termínu je naší povinností oznámit tuto skutečnost 
minimálně 5 dní předem. 
 
Kosňovská Zdeňka: 
- Žádáme, tak jako doprava, vrácení sodobaru na středisko Moravská Ostrava. 
  
Kacíř Miroslav: 
- Budou pololetní odměny a v jaké výši? 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Hned, jakmile se to dozvím, dám vám vědět. 
 
 

Příští schůze ZV + místopředsedů DV se koná 30.05.2012 ve 13:00 

v banketce  v Martinově. Jednání s vedením společnosti se koná 

od 15:00 hod. 
 

 
 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

V Ostravě dne: 22. 05. 2012   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

