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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.13/2012 
 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 11. 07. 2012. 
 
ZV jednal ve složení  - Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, Franek 
Jaromír, Smital Petr, Maloušová Jana, Borisová Marie, Veselý Martin, Štěpánek 
Zdeněk, Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav, Frejkovský Tomáš, 
Dvořáková Jana, Hříbek Zbyněk,  
Omluveni: Soukalová Blanka, Eugel Tomáš, Ing. Pokojský Čestmír. 
Neomluven: Waligóra Marek. 
Hosté: RNDr. Radoslav Štědroň. 
 
 
ZV projednal: 

 
 rozvázání pracovního poměru podle § 55 písm. b) ZP:  
- David Madroň – řidič autobusu  DAP - bez účasti jmenovaného se 
souhlasným stanoviskem. 
 rozvázání pracovního poměru podle § 55 písm. b) ZP:  
- Radek Kaloč – řidič autobusu  DAP - bez účasti jmenovaného se souhlasným 
stanoviskem. 
 rozvázání pracovního poměru podle § 55 písm. b) ZP:  
- Petr Němčík – řidič autobusu  DAP - bez účasti jmenovaného se souhlasným 
stanoviskem. 
 rozvázání pracovního poměru podle § 52 písm. c) ZP:  
- Antonín Vávra – čistič kanalizačního zařízení středisko Údržba majetku -  
bez účasti jmenovaného se souhlasným stanoviskem. 
 
 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 

       - Jaroslav Krajíček – řidič DAH – 5 000,-Kč.  
Hlasování: Pro - 15, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 nástupy a výstupy zaměstnanců DPO a.s. za únor 2012. 

 
 odškodnění pracovních úrazů. 
 

 
RNDr. Radoslav Štědroň – Strana práce: 
- Vysvětlil systém voleb do Krajského zastupitelstva a do senátu, které se budou 
konat ve dnech 12. 10. – 13. 10. 2012 a zdůraznil, jak je důležité se těchto voleb 
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zúčastnit a vystavit parlamentním stranám účet za jejich špatnou práci tím, že 
budeme volit strany neparlamentní. 
 
Informace: 
-Schůzka s primátorem města Ostravy, o kterou jsme žádali v souvislosti 
s kolektivním vyjednáváním, se uskuteční dne 18. 7. 2012 v 14:00 hodin na radnici. 
 
 
Připomínky DV: 
 
Pokorný Ivan: 
- Na Svinovských mostech, není v boudě ventilátor, a kdybychom ho dostali, tak není 
kam zapojit. V boudě je nesnesitelné horko. 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Je třeba zajít za vedoucím a ten by měl dát požadavek na zřízení zásuvky. 
 
Smital Petr: 
- Odborová organizace na Hranečníku bude mít své webové stránky. Budeme na nich 
uvádět heslovitě jednotlivé problémy a formou dotazu a odpovědi k uvedenému 
problému, se budeme snažit zvyšovat právní gramotnost svých členů.  
- Našemu řidiči neprodloužili pracovní smlouvu, kterou měl na dobu určitou. Přitom 
od 1. 6. do 25. 6. 2012, přijal zaměstnavatel na Podnikový nábor 7 řidičů autobusu. 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Vím o tom, proto jsem požádal ředitele o mimořádnou schůzku. 
 
Kamlerová Eva: 
- Zaměstnavatel nám předal k projednání výpověď pro Ing. Františka Kořínka. Byla 
mu daná výpověď podle § 52 písm. c) ZP což jsou organizační změny. Přitom nám bylo 
řečeno, že dostane výpověď podle § 46 nebo § 73 hrubé porušení pracovní kázně pro 
management. 
- Už v dubnu jsme žádali možnost úschovy kol v areálu Ekova – electric. Stále nemáme 
vyjádření Ing. Gebauera, zda se bude DP společně s Ekovou  finančně podílet na 
výstavbě přístřešku pro jízdní kola zaměstnanců. 
Odp.Ivo Protivínský: 
-V dubnu při schůzce v Martinově, řekl ředitel Ing. Hanzelka, že se dohodne s Ing. 
Gebauerem a uhradí polovinu nákladů s tím spojených. 
 

Příští schůze ZV, se koná dne 22. 8. 2012 ve 14:00 hodin 

 v zasedací místnosti. 

 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 

V Ostravě dne: 18. 07. 2012 
   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

