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Závodní výbor základní organizace
Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a

autoopravárenství Čech a Moravy

DOSIA
      při DP Ostrava a.s.

Zápis č.  17/2009

Z řádného zasedání - ustavující schůze nově z voleného závodního výboru
základní organizace  odborového svazu DOSIA při DP Ostrava a.s.,
konaného dne 16.09.2009.

ZV jednal ve složení - Čajanová Lea, Jasková Jana, Ing.Kubíčková Eva, Kamlerová Eva,
Maloušová Jana, Mertová Marta, Tořová Libuše, Raková Miluše, Řezníčková Jarmila,
Vozňáková Ivana, Antes Radim, Bernatík Zdeněk, Bc.Fasora Lubomír, Orlíček Pavel,
Ing.Pokojský Čestmír, Pokorný Ivan, Protivínský Ivo,  Raška Jaroslav, Ruprich Martin,
Smital Petr, Sohr Jiří, Ing.Sporysz Jiří, Večeřa Jaroslav , Waligóra Marek.
Omluven - Kramoliš Jiří,
Neomluven – Ondis Miroslav, Peřina Oldřich.

Úvodem poděkovala předsedkyně Ing.Kubíčková  všem členům ZV za jejich
práci v celém uplynulém volebním období. Celopodnikové konferenci bude
navrženo schválení odměny za  jejich práci.

ZV projednal:

 a schválil vypracování Petice proti rozdělení podniku, která bude předložena všem
zaměstnancům DPO k podpisu.

 a zvolil Petiční výbor ve složení: Ing. Kubíčková Eva
Ing. Pokojský Čestmír
  Bc. Fasora Lubomír

Hlasování:     pro    23,    proti    0, zdržel se   1. Návrh byl přijat.

 a schválil udělení věcného daru ve výši 1 000,-Kč p.Janě Jaskové za organizaci
tenisového turnaje.
Hlasování:  pro    23,    proti    0, zdržel se   1. Návrh byl přijat.

 a schválil  kandidátní listinu pro volební konferenci konanou dne 23.09.2009:
Předseda komise BOZP Jaroslav Večeřa
Člen revizní komise Romana Kolaříková

Ing.Čestmír Pokojský
Jaroslav Obluk
Jiří Sohr

Místopředseda ZV Ivo Protivínský
Jarmila Řezníčková

Předseda ZV Ing.Eva Kubíčková
Hlasování:     pro    24,    proti    0,   zdržel se   0.  Návrh byl přijat.
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 a schválil  Volební komisi: Ivan Pokorný
Jan Maloušová
Libuše Tořová

Hlasování:     pro    23,    proti    1,   zdržel se   0.  Návrh byl přijat.

 a schválil Mandátovou komisi: Eva Kamlerová
Jaroslav Večeřa

Hlasování:     pro    24,    proti    0,   zdržel se   0.  Návrh byl přijat.

 a schválil Návrhovou komisi: Ing.Pokojský Čestmír
Čajanová Lea

Hlasování:     pro    24,    proti    0,   zdržel se   0.  Návrh byl přijat.

Kandidátní listinu lze doplnit /oznámit na ZV/ do 23.09.2009 do 12:00
hodin!

Úkoly:

 jednotlivé DV dodají neprodleně na ZV zápisy o provedení voleb.
 Staří předsedové  a pokladníci předají všechny náležitosti novým předsedům a

pokladníkům.
 Pokud budou DV požadovat pro své členy dárkové poukázky na konec roku, tak si

tyto musí objednat do konce září.

Připomínky DV:

p.Orlíček:
- i když jsem zvolen za předsedu DV,  v ZV mne bude zastupovat Ing. Pokojský. Máme
2 nové členy.

p.Raková:
- nově zvolený DV má mezi zaměstnanci Vrchní stavby pozitivní odezvu -přihlásili se
nám další noví členové.

p.Večeřa:
- na středisku Rozvodné sítě, taktéž noví členové -jeden se přihlásil aby mohl plně
využívat výhod /zvýhodněné volání T -Mobile/.

p.Kamlerová:
- doposud nemáme hospodaření a sestavu k výběru čl.příspěvků za nemocné.

p.Řezníčková:
- k příštím volbám by bylo dobré, kdyby volební lístek pro volbu předsedy DV by byl
samostatný.

Ing.Pokojský:
- co se týče kandidatury na předs edu a místopředsedu ZV je třeba, aby bylo
zohledněno to, že máme podvojné účetnictví.
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Odpověď: Pokud místopředseda zvládne nachystat podklady, je předsedkyně
schopna účetnictví zpracovat v PC. Toto se bude řešit až po volbách.

p.Smital:
- může někdo kandidovat na pozici předsedy a pokud nebude zvolen i na pozici
místopředsedy?
Odpověď: To si na začátku musí projednat konference.

Chcete informace z první ruky?
Zaregistrujte se na webových stránkách naší odborové organizace

a budete dostávat zprávy o nově umístěných informacích a
aktualitách na tomto webu prostřednictvím e -mailu:

www.odborydpo.cz

Příští schůze ZV se koná před volební konferencí dne 23. 09. 2009 v 13:30
v sále ÚD Martinov.

V Ostravě dne: 18. 09. 2009 Ing. Kubíčková Eva
předsedkyně ZV ZO OS DOSIA

     Zapsal : Ivo Protivínský
          místopředseda ZV ZO OS DOSIA

www.odborydpo.cz

