
 

 

 

1 

Základní organizace 
Odborového svazu pracovníků dopravy, 
silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy 
DOSIA 
při DP Ostrava a.s. 

 
 

                      Zápis č.15/2014 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 09. 07. 2014. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Vlčková Pavla 
(zastupuje Blanku Soukalovou), Bortlíček Petr, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová 
Jana, Borisová Marie, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Večeřa Jaroslav, Hříbek 
Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír. 
  
Omluveni: - Soukalová Blanka, Veselý Martin, Halíř Jan, Kamlerová Eva, 
Frejkovský Tomáš, 
 
ZV byl seznámen: 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – květen 2014 ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2013 v DPO a.s. 
 

 s nástupy a výstupy DPO a.s. a Ekova – electric 
 

 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2013  DPO a.s. 
 

 s přepočteným stavem zaměstnanců DPO a.s. 
 

 s náhradami škod z dopravních nehod 
 
ZV projednal: 

 
 rozvázání pracovního poměru podle §55, odst. 1 písm. b), ZP – okamžité zrušení 

pracovního poměru: - Tomáš Křivda – řidič trolejbusu - za účasti 
jmenovaného se souhlasným stanoviskem. 
 

 a schválil podporu z Podpůrného fondu - při rozvázání pracovního poměru 
podle §52, písm. c), ZP: - Jiřina Vlhová – uklízeč - stř. Správa a údržba 
ostatního majetku ve výši 5 000,- Kč dle zásad hospodaření pro r. 2014. 
Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil podporu z Podpůrného fondu - při rozvázání pracovního poměru 
podle §52, písm. c), ZP: - Marcela Janíková – uklízeč - stř. Správa a údržba 
ostatního majetku ve výši 2 500,- Kč dle zásad hospodaření pro r. 2014. 
Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil podporu z Podpůrného fondu - při rozvázání pracovního poměru 
podle §52, písm. c), ZP: - Grazyna Buzková – uklízeč - stř. Správa a údržba 
ostatního majetku ve výši 1 500,- Kč dle zásad hospodaření pro r. 2014. 
Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
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 a schválil podporu z Podpůrného fondu - při rozvázání pracovního poměru 
podle §52, písm. c), ZP: - Jaroslava Samková – uklízeč - stř. Správa a údržba 
ostatního majetku ve výši 1 500,- Kč dle zásad hospodaření pro r. 2014. 
Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 
 a schválil komisi pro likvidaci nepotřebného majetku ve složení: Jaroslav 

Večeřa, Zdeněk Štěpánek a Ing. Čestmír Pokojský. 
Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
- Na podzim proběhnou volby do dílenských výborů. DV musí v dostatečném 
předstihu nahlásit kandidáty a termíny voleb, ať můžeme připravit kandidátní 
listiny, volební lístky a vše co je k volbám potřeba, dle Volebního řádu schváleného 
konferencí dne 23. 04. 2014. 
- Dostali jsme pozvánku od dětí z Dětského domova Bukovského 25 Slezská Ostrava 
na Den otevřených dveří. Je to Dětský domov, který každoročně zveme na naši, u 
dětí velmi oblíbenou, Mikulášskou nadílku. Den otevřených dveří bude 16. 9. 2014. 
- 1. 7. 2014 jsme měli jednání s technickým a dopravním náměstkem. Žádali jsme 
vysvětlení, proč nemohou mít všichni zaměstnanci přístup do budovy ředitelství na 
BISW kartu, když jsou zaměstnanci DP a jejich pracoviště, podle pracovní smlouvy 
je DP. Bylo nám odpovězeno, že projekt byl schválen na 500 karet, snímač zvládne 
maximálně 900 karet a navýšení by stálo 70 000,- Kč. 
- Proběhlo výběrové řízení na úklid všech vozidel MHD.  Na středisku Moravská 
Ostrava už nová firma nějakou dobu je a na úklid vozidel zatím nejsou stížnosti. 
Firma má smlouvu na 2 roky. 
- V prostoru ÚAN již nebude stání pro naše autobusy (bylo zneužíváno jinými 
dopravci, ale prodlouží se stávající stání l. 37 a bude tam stát i l. č. 28. Od 1. 9. 2014 
bude vyznačeno stání i ve VJŘ. 
- Zúčastnili jsme se fotbalového turnaje v Praze, kde jsme se umístili na 5. místě. 
- Na turnaj v halové kopané, který pořádá naše odborová organizace ve spolupráci 
s OS DOSIA, se přihlásila Střední škola Dopravní - Praha, Hradec Králové, Brno, 
Frýdek – Místek a my. Prozatím nepotvrdili účast Metro Praha a tramvaje Praha. 
 
Připomínky DV: 
 
Pokorný Ivan: 
- V oděvním skladu v Martinově je nedostatek místa a nedostatek sortimentu, takže 
se tam nedají vyzkoušet oděvní součástky. Když si mám přijít na středisko pro 
objednané věci a paní má nemocenskou, tak věci nedostanu, protože tam místo ní 
nikdo není.  
Odpověď Ing Čestmír Pokojský: Oděvní sklad má firma, proto když paní, která 
vydává oděvní součástky, je nemocná, nemůže za ni podnik dát náhradu, protože to 
není náš zaměstnanec.  
 
Zdeněk Štěpánek: 
- Jak to vypadá s naší žádosti, aby mohli zaměstnanci tankovat pohonné hmoty, do 
osobních vozidel, na našich pumpách. 
Odpověď I. Protivínského: Vznesu dotaz k Ekonomickému náměstkovi. 
 
Jana Maloušová: 
- Na TPK a BOZP se probírala kvalita a fasování montérek. Je už problém vyřešený? 
Odpověď J. Večeřa: Co se týká nákupu nových, tak zatím nevím, že by se nové, 
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kvalitnější montérky nakupovaly. Chlapi chodí za vedoucím a žádají o výměnu 
nových montérek místo roztrhaných. Reklamaci však po několika měsících nošení 
nelze uznat, takže jde o předčasný výdej. 
 
Jana Maloušová: 
- Jak vypadá úklid v době, kdy jsou uklízečky na nemocenské a vybraná firma ještě 
neuklízí. Z doslechu vím, že se v Martinově uklízí obden, přitom sprchy a sociální 
zařízení se mají uklízet každý den.   
Odpověď J. Večeřa: Nemohu mluvit za jiná střediska. U nás měly naše dvě 
uklízečky nemocenskou, proto na středisku uklízely pracovnice z kanceláří. Byl jsem 
za vedoucím, že nejsou uklízeny sociální místnosti a šatny. Vedoucí potvrdil, že 
osobně viděl, že úklid byl proveden na celé provozovně. To je již minulostí, neboť 
jedna z uklízeček ukončila nemocenskou. 
 
 Jana Maloušová: 
- Řidiči se ptají, jak to bude s možností mít zapojené rádio v autobuse a proč si musí 
platit koncesionářský poplatek sami. Většina řidičů o tom nic neví a vznikají fámy. 
 Odpověď I. Protivínského: Požadovali jsme, aby zaměstnavatel toleroval, že 
budou v autobusech rádia. Zaměstnavatel s požadavkem souhlasil, ale protože musí 
být zaplacen zákonný koncesionářský poplatek, musí ti řidiči, na které bude rádio 
ve vozidle zaregistrováno, přinést kopii dokladu SIPO ze které bude zřejmé, že je 
poplatek uhrazen. Pokud platí poplatek měsíčně, musí kopii dokládat každý měsíc. 
 
Petr Smital: 
 - Od té doby, co vydávají obědy zaměstnanci cizí firmy, se úroveň výdeje zhoršila.  
 
Jana Dvořáková: 
- Je pravda, že kde u výdeje obědů zůstaly naše, dnes už bývalé zaměstnankyně, je 
úroveň výdeje obědů v pořádku. Horší situace je tam, kde vydávají obědy cizí 
zaměstnanci.  
Odpověď I. Protivínského: 20. 6. 2014 jsem poslal Ing. Kubíčkové stížnost s 
požadavkem na sjednání nápravy. Zatím jsem nedostal písemnou odpověď. 
 

 

 

Příští schůze ZV, se koná dne 30. 07. 2014 v 14:00 hodin, 

v zasedací místnosti na ředitelství. 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 

 
V Ostravě dne: 14. 07. 2014 
Zapsala:               Jarmila Řezníčková 
                    místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

