
 

 

 

1 

Závodní výbor   

        ZO OS DOSIA při DPO a.s. 

 
 

 
 

                      Zápis č.17/2012 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 10. 10. 2012. 
 
ZV jednal ve složení  - Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Bortlíček Petr (zastupuje Franka Jaromíra), Eugel Tomáš, Smital 
Petr, Maloušová Jana, Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Kamlerová 
Eva,  Večeřa Jaroslav, Frejkovský Tomáš, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
Omluven:  Franek Jaromír, Borisová Marie, Dvořáková Jana,  
Neomluven: Waligóra Marek. 
 
 
 
ZV projednal: 
 

 
 a schválil podporu z Podpůrného fondu - při rozvázání pracovního poměru 

podle §52, písm. c), ZP:  
- Dagmar Reháková – čalounice – DAP dílna -  ve výši 5000,- Kč dle zásad 
hospodaření pro r. 2012. 
Hlasování:   pro  16,   proti  0,  zdržel se 0.  
 

 a schválil podporu z Podpůrného fondu -  v nezaviněné tíživé situaci-
dlouhodobá nemoc: 
 - Jan Fárek – zámečník kolejových konstrukcí  -  Vrchní stavba – ve výši 
5 000,-Kč.  
Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil likvidační komisi ve složení: Jaroslav Večeřa, Ivan Pokorný a Jarmila 
Řezníčková. 
Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 Škodu, kterou mněl dle zaměstnavatele měl zavinit pan Petr Zapletal. ZV se 
seznámil s předloženými dokumenty a vydal nesouhlasné stanovisko se 
zaviněním zaměstnance.  
 

 účast ZO na demonstraci organizovanou občanskými iniciativami a odborovými 
organizacemi dne 17. 11. 2012 v Ostravě na Masarykově Náměstí. 
Hlasování: Pro - 5, proti - 7, zdržel se - 2.  O návrhu nebylo 
rozhodnuto. 
 

Ivo Protivínský: 
- Požadavek ZV, aby se demonstrace v Ostravě zúčastnil člen ČMKOS, budu na 
schůzce občanských iniciativ a odborových organizací prezentovat s tím, že 
definitivní rozhodnutí dáme na příštím ZV. 
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Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
- 2. 10. 2012 v 13:30 jsme se zúčastnili 2. kola Kolektivního vyjednávání, které bylo na 
společný návrh obou odborových organizací v polovině ukončeno a současně byl 
zaměstnavateli dán návrh společného jednání s Primátorem města Ostrava.  
- Obrátil se na nás pan Jan Jaško, který nabízí pro řidiče práci v Norsku. Jeho 
představa je taková, že by DP uzavřel spolupráci s Norskou společností s tím, že by tam 
naši řidiči mohli jít pracovat, např. na 3 měsíce. Byli jsme u paní Klimšové, aby pro něho 
naplánovala nějaký termín schůzky s ředitelem.   
- Pět našich řidičů se zúčastnilo přijímacích pohovorů pro práci v Německu. Příští měsíc 
absolvují psychotesty a zdravotní prohlídku. Pokud uspějí, tak by v roce 2013 v dubnu 
nebo květnu mohli začít pracovat. Ubytování a tříměsíční kurz němčiny mají bezplatně 
zajištěný. Je to iniciativa Michaela Skupiena, který dal výpověď, odešel od podniku k 31. 
10. 2010 a šel pracovat do Německa. Dnes už tam bydlí s celou rodinou. 
- Minulý týden došlo na Hranečníku k napadení mezi zaměstnankyněmi (uklízečkami). 
Napadená zaměstnankyně je v pracovní neschopnosti. 
- Volal předseda svazu Jan Rejský, že 17. 11. 2012 bude v Praze demonstrace s průvodem 
k Úřadu vlády. Dotazoval se, zda se zúčastníme. Vzhledem k tomu, že spolupracujeme na 
Ostravsku s občanskými iniciativami, které na 17. 11. 2012 chystají protivládní 
demonstraci na Masarykově náměstí, považujeme za důležitější, aby demonstrace 
současně proběhly i ve všech velkých městech a ne jen v Praze.  
- 16. 2. 2012 v 8 hodin se sejde pracovní skupina ZV.  Je třeba zvolit třetího člena do 
Revizní komise. Objednali jsme brožuru „Hospodaření odborových organizací a 
občanských sdružení.“ 
 
Jarmila Řezníčková: 
- Objednávky na vánoční poukázky je třeba doručit na ZV do konce října. 
 
  
 
Připomínky DV: 
 
Ivan Pokorný: 
- Účastním se každý měsíc DPK, ale z Tramvají Poruba nedostávám žádné podněty. 
- Žádám, aby na provozovny byly zasílány zápisy také z komisí BOZP, stravovací, 
provozní.  
Odp.Ivo Protivínský: 
- Zápisy z komisí budou na střediska zasílány. 
 
 Maloušová Jana: 
- Žádám přesunutí provozní komise na 1. 11. 2012 v 9 hodin.  
- Jakým způsobem se dotahují kola, když Poruba má jiný postup než Hranečník? 
 
Soukalová Blanka: 
- Pan Radomír Lev nechce chodit na stravovací komisi, protože nechodí na obědy.  
Odp.Ivo Protivínský: 
- O změně zastoupení v komisích si rozhoduje DV sám. 
 
Kamlerová Eva: 
- Proč jsme absolvovali školení BOZP, když se k ničemu nedostaneme. Byly u nás 2 
úrazy a nebyli jsme přizváni. 
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 Odp.Ivo Protivínský: 
- Dal jsem to na vědomí zaměstnavateli tj. DPO a neuvědomil si, že musíme oslovit i 
Ekovu Electric. Bude sjednána náprava.  
 
Večeřa Jaroslav: 
- Jan Matoušek z Vrchního vedení má pro nás nabídku na letní tábor pro děti. 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Je třeba, aby nás kontaktoval a dal informaci o táboru a cenovou nabídku. Poté 
tento návrh předložíme k projednání ZV. 
 
Hříbek Zbyněk: 
- Při pracovním úrazu to se mnou sepíše dispečink a pošle mě k lékaři, tam zaplatím 
90,- Kč. Kdo mi to zaplatí? 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Pokud bude úraz kvalifikován jako pracovní, doklad na 90,- Kč by měl proplatit 
zaměstnavatel, tak jako další případné náklady na léčení a následnou rehabilitaci, 
pokud jsou hrazeny v hotovosti zaměstnancem. 
 
Mezihorák Ivo: 
- Také žádáme posílání zápisů z komisí. 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Všichni budete dostávat zápisy ze všech komisí. 
 
 

Příští schůze ZV + místopředsedů DV se koná 24.10.2012 ve 14:00 
v banketce  v Martinově.  

 

 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

V Ostravě dne: 16. 10. 2012   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředseda ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

