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Závodní výbor   

        ZO OS DOSIA při DPO a.s. 

 
 

 
 

                      Zápis č.15/2012 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 12. 09. 2012. 
 
ZV jednal ve složení  - Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Franek Jaromír, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, 
Borisová Marie, Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva,  
Večeřa Jaroslav, Kacíř Miroslav – za Frejkovského Tomáše, Dvořáková Jana, Hříbek 
Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
Omluven: Frejkovský Tomáš. 
Neomluven: Waligóra Marek. 
 
ZV projednal: 
 
 rozvázání pracovního poměru podle § 52 písm. c) ZP:  

- Petr Czyž – výpravčí - DTP - za účasti jmenovaného s nesouhlasným 
stanoviskem. 
Hlasování:   pro  18,   proti  0,  zdržel se 0.  
ZV nesouhlasí s výpovědí a obrátí se na zaměstnavatele,  aby pana 
Csyže přeřadil na Oddělení jízdních řádů, kde se má uvolnit místo 
k 1.12.2012. Celé znění vyjádření je přílohou tohoto zápisu. 
 

 a schválil podporu při rozvázání pracovního poměru podle §52, písm. c), ZP:  
- Zbyněk Mánek – revizor – Přepravní kontrola -  ve výši  
2500,- Kč dle zásad hospodaření pro r. 2012. 
Hlasování:   pro  18,   proti  0,  zdržel se 0.  
 

 a schválil podporu při rozvázání pracovního poměru podle §52, písm. c), ZP:  
- Michal Mayer – revizor – Přepravní kontrola -  ve výši  
1000,- Kč dle zásad hospodaření pro r. 2012. 
Hlasování:   pro  18,   proti  0,  zdržel se 0. 
  

 a schválil podporu při rozvázání pracovního poměru podle §52, písm. c), ZP:  
- Kateřina Gsylová – revizorka – Přepravní kontrola -  ve výši  
5000,- Kč dle zásad hospodaření pro r. 2012. 
Hlasování:   pro  18,   proti  0,  zdržel se 0. 

  
 a schválil podporu při rozvázání pracovního poměru podle §52, písm. c), ZP:  

- Jan Koutný – revizor – Přepravní kontrola -  ve výši  
5000,- Kč dle zásad hospodaření pro r. 2012. 
Hlasování:   pro  18,   proti  0,  zdržel se 0. 
  

 a schválil podporu při rozvázání pracovního poměru podle §52, písm. c), ZP:  
- Milan Blaszczok – revizor – Přepravní kontrola -  ve výši  
4000,- Kč dle zásad hospodaření pro r. 2012. 
Hlasování:   pro  18,   proti  0,  zdržel se 0.  
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 a schválil podporu při rozvázání pracovního poměru podle §52, písm. c), ZP:  
- Lubomír Wilczek – revizor – Přepravní kontrola -  ve výši  
4000,- Kč dle zásad hospodaření pro r. 2012. 
Hlasování:   pro  18,   proti  0,  zdržel se 0. 

  
 a schválil podporu při rozvázání pracovního poměru podle §52, písm. c), ZP:  

- Karel Michel – revizor – Přepravní kontrola -  ve výši  
4000,- Kč dle zásad hospodaření pro r. 2012. 
Hlasování:   pro  18,   proti  0,  zdržel se 0. 
  

 Náš člen Jaroslav Matějka – člen komise BOZP žádal o účast na ZV, který se 
bude konat 26. 9. 2012 
Hlasování:   pro  18,   proti  0,  zdržel se 0. 
 

 Náhrady škod z dopravních nehod 
 Zápis z komplexní prověrky BOZP na provozovně Tramvaje Poruba 

 
Informace: 
Ivo Protivínský: 
- 14. 09. 2012 v 15 hodin pořádají Školské odbory na Stodolní ulici mini Hyde park. 
- Proběhla schůzka Občanských iniciativ a odborových organizací, na které jsme se 
dohodli, že uděláme společnou akci dne 17. 11. 2012 na Masarykově náměstí. Smyslem 
tohoto shromáždění bude kromě protivládního protestu iniciace přijetí kvalitního 
zákona o obecném referendu, který by umožnil přijetí dalších důležitých zákonů, jako 
nové ústavy, volebního zákona apod. 
- Na trolejbusech se rozběhl zkušební provoz střídavých přestávek (čerpání 
bezpečnostních přestávek). Protože už první dny provozu ukázaly některé nedostatky a 
problémy, navštívili jsme s předsedou DV p.Frankem Dopravního náměstka Ing. 
Mlčáka, kde byl o těchto problémech informován. Slíbil, že počáteční „mouchy“ budou 
odstraněny.  Bližší informace o těchto přestávkách lze najít na webových stránkách 
Dopravního náměstka. 
- Dostal jsem od pana ředitele pozvánku na schůzku s pracovním názvem „Schůzka 
k vyjasnění spolupráce a komunikace v DPO“. Schůzky se také zúčastnili ředitel 
společnosti, všichni náměstci, JUDr. Šusta, Mgr. Jašureková, Mgr. Dvorská-Prášková, 
předsedkyně Odbory zaměstnanců DPO Libuše Tořová. Byla mi a místopředsedkyni 
vytýkána účast na údajné pracovní poradě, která měla proběhnout u revizorů. 
Vzhledem k tomu, že měly být s 10 vybranými zaměstnanci projednány výpovědi 
z organizačních důvodů, žádali nás naši členové o účast. Ing. Šimčík místo aby nejprve 
projednal výpovědi a potom pokračoval v údajné pracovní poradě, které bychom se 
samozřejmě neúčastnili, tak beze slova vysvětlení svým zaměstnancům údajnou poradu 
ukončil a odešel. Následně jsme obdrželi vytýkací dopis, který je také přílohou 
zápisu č.15/2012. 
- Žádali jsme zaměstnavatele, aby podle § 105 ZP bylo naši organizaci umožněno být u 
projednávání pracovních úrazů. JUDr. Šustou mi bylo sděleno, že budou hledat řešení 
našeho požadavku. 
- Dne 30. 08. 2012 byly zájemcům ze ZV prezentovány výsledky personálního a 
profesního auditu provedeného firmou Grant Thorton. 
  
Připomínky DV: 
 
Eugel Tomáš:- Když nemáme možnost mít schůzi ZV na ředitelství, jak je 
naplánováno rok dopředu navrhuji, aby se ZV v tomto případě uskutečnil třeba na 
středisku Hranečník místo v Martinově. Mohly by se střídat střediska, která mají 
odpovídající kulturní místnost. 
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Odp.Ivo Protivínský: 
- Protože místnosti máme zadané na rok dopředu, můžeme zavést tuto praxi od 
následujícího roku. 
 
Smital Petr: 
- Žádám aby ZV od roku 2013 pracoval i o prázdninách 2x měsíčně. Argument, že jsou 
prázdniny je lichý. Všichni jsme zastupitelní a nemáme dovolenou ve stejném termínu. 
- Navrhuji, aby se sešla pracovní skupina a dala do pořádku volební řád, který byl 
minulou předsedkyní nesmyslně upraven. Také bude třeba zapracovat do Zásad 
hospodaření změny dle připomínek dílenských organizací. 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Zásady hospodaření se upravují každý rok podle požadavků DV. Co se týká 
volebního řádu, tak ten můžeme měnit, až pro nové volební období. 
 
Pokorný Ivan: 
- Dle sdělení pana Bereka budou tramvaje Poruba pořádat Paintball. Ptal se na naši 
účast, takže jsme se předběžně domluvili na termínu 27. 10. 2012 
 
Kamlerová Eva: 
- Konečně máme v objektu stojan na kola. Kdy bude 2. kolo kolektivního vyjednávání?  
Odp.Ivo Protivínský: 
- 2. Kolo kolektivního vyjednávání bude 2. 10. 2012 od 13:30 do 17:00 hod.  
 
Mezihorák Ivo: 
- Visí u nás nabídka kdo má zájem pracovat na VPČ jako zámečník v Ekově – electric. 
Kdy bude ples? 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Ples bude 22. 2. 2013. 
 
Franek Jaromír: 
- Připojujeme se k účasti na paintballu. 
 
Dvořáková Jana: 
- Co musí náš člen udělat, když potřebuje právní poradu? 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Musí si v kanceláři ZV vyzvednou doporučení právní pomoci, s tím  půjde za 
advokátem. Bez tohoto doporučení není právní porada možná.  
 
 

Příští schůze ZV + místopředsedů DV se koná 26.09.2012 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: 18. 09. 2012   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředseda ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

