
 

 

 

1 

Závodní výbor   

        ZO OS DOSIA při DPO a.s. 

 
 

 
 

                      Zápis č.15/2011 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 14. 6. 2011. 
 
ZV jednal ve složení  - Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, Tořová 
Libuše, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Borisová Marie, Veselý Martin, 
Štěpánek Zdeněk, Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav, Dvořáková Jana, Hříbek Zbyněk, 
Ing. Pokojský Čestmír.  
Omluveni: Mezihorák Ivo, Waligóra Marek, Frejkovský Tomáš. 
Neomluveni: Peřina Oldřich.  
Místopředsedové: Filipovský Petr, Kacíř Miroslav.  
Hosté:  Giza Jaroslav Předseda ZO OS Dopravy VEOLIA TRANSPORT MORAVA 
 
 
Předseda ZO, pan Ivo Protivínský, přivítal předsedu ZO OS DOPRAVY 
Veolia Ostrava. 
 
ZV projednal: 

 
 a schválil podporu v nezaviněné tíživé životní situaci, ve výši 4 000 . - Kč, pro pana 

Bortolottiho Daniela. 
Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil věcný dar ve výši 300. - Kč pro pana Miroslava Čalu za zapůjčení 
megafonu. 
Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
  

 a schválil zakoupení televize do kanceláře předsedy. 
Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 1. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil zakoupení megafonu. 
Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 1. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil příspěvek na telefon pro předsedu ve výši 2000. -Kč a pro 
místopředsedkyni ve výši 1000. – Kč z důvodu zvýšených nákladů během 
stávky. 

Hlasování: Pro - 14, proti - 0, zdržel se - 2. Návrh byl přijat 

 
Petr Smital: 
- Vedení Veolia Transport nám přislíbilo, že v době naši stávky nebudeme nahrazeni 
vašimi řidiči. Přesto se tak stalo a vaši řidiči jezdili na našich linkách. 
Odp.p.Jaroslava Gizy: 
- V pátek před stávkou vedení společnosti garantovalo, že za vás nevyjede žádný 
řidič. Jak sami vidíte, tak výsledek byl jiný. Toto nejsme schopni ovlivnit. I u nás 
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pracují řidiči, kteří mají smlouvy na dobu určitou a spousta ochotných brigádníků 
z řad THP. 
Ivo Protivínský : 
-Je třeba se rozhodnout, jakým způsobem se připojíme ke stávce dopravců, konané 
dne 16. 6. 2011. Kontaktovala nás paní Sobolová Alena předsedkyně OO Arcelor Mitall 
a ptala se, jestli se připojíme k průvodu na podporu železničářů. 
 
Jana Maloušová : 
- Diskutovali jsme s kolegy a ti souhlasí, abychom se ke stávce dopravců připojili 
symbolicky. 
 
Eva Kamlerová: 
- Chceme vyjádřit podporu tím, že bychom 1 hodinu nepracovali. 
 
Petr Smital: 
- I když jsem radikální člověk, tak stávku dopravců podpoříme symbolicky a aktivně se 
připojíme ke Generální stávce. 
- Bylo by dobré požádat ředitele, aby neposílal do Havířova, který bude stávkovat,  
naše zaměstnance. 
 
Ing. Čestmír Pokojský: 
- Dnes proběhla na Magistrátu valná hromada, kde se pan primátor zeptal vedoucí 
právního odboru Mgr. Kolkové, co je ve smlouvě napsáno o přepravních výkonech 
mezi DPO a Magistrátem, zda je tam povinnost uplatnění smluvní pokuty za 
nevypravené spoje. Mgr. Kolková řekla, že je tam napsáno „může uplatnit“.  
 
Tomáš Eugel: 
- Navrhuji, aby členové ZV jeli do Prahy podpořit stávku dopravců. 
 
Ivo Protivínský: 
- Zajistíme autobus a ostatní, k tomu potřebné informace upřesníme během zítřejšího 
dopoledne. Náměstek primátora pro dopravu nabídnul příspěvek na tuto dopravu.  
 
Usnesení ZV: 
- ZV se na svém jednání dne 14. 6. 2011 usnesl, že stávku vyhlášenou Odborovým 
svazem dopravců podpoří naše odborová organizace, symbolicky a to vyvěšením letáku 
a žlutými vestami. Pokud bude Generální stávka, té se zúčastníme aktivně. 

Hlasování:  Pro - 15,  proti - 1,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
  

Příští schůze ZV + místopředsedů DV, se koná 30.06.2011 ve 
14:00, v banketce  v Martinově. 

 

 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
V Ostravě dne: 20. 06. 2011   
 Zapsal :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředseda ZV ZO OS DOSIA 


