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

 
 

                      Zápis č.20/2014 
    
Z mimořádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 19. 09. 2014 
 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Pokorný Ivan, Bortlíček Petr, Baron Miroslav 
(zastupuje Tomáše Eugela), Smital Petr, Borisová Marie,  Vozničková Vladislava 
(zastupuje Zdeňka Štěpánka), Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, Hříbek Zbyněk.  
 
Omluveni: - Řezníčková Jarmila, Soukalová Blanka,  Eugel Tomáš, Maloušová Jana, 
Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, Halíř Jan, Večeřa Jaroslav, Frejkovský Tomáš, 
Dvořáková Jana, Ing. Pokojský Čestmír. 
 
 
 

 
 
ZV projednal: 
 

 
 rozvázání pracovního poměru podle §52, odst. c), ZP - nadbytečnost:  

- Dáša Ráčková – uklízeč -  za  účasti jmenované s nesouhlasným  
stanoviskem. 

 
 rozvázání pracovního poměru podle §52, odst. c), ZP - nadbytečnost:  

- Miroslava Skulinová – uklízeč - za účasti jmenované s nesouhlasným 
stanoviskem. 

 
 rozvázání pracovního poměru podle §52, odst. c), ZP - nadbytečnost:  

- Alena Robenková – uklízeč – za účasti jmenované s nesouhlasným 
stanoviskem. 

 
 rozvázání pracovního poměru podle §52, odst. c), ZP - nadbytečnost:  

- Lenka Nováková – uklízeč - bez účasti jmenované s nesouhlasným 
stanoviskem. 
 

 rozvázání pracovního poměru podle §52, odst. c), ZP - nadbytečnost:  
- Zuzana Mynářová – uklízeč - bez účasti jmenované s nesouhlasným 
stanoviskem. 
 

 rozvázání pracovního poměru podle §52, odst. c), ZP - nadbytečnost:  
- Pavla Rutrichová – uklízeč - bez účasti jmenované s nesouhlasným 
stanoviskem. 
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 rozvázání pracovního poměru podle §52, odst. c), ZP - nadbytečnost:  
- Naděžda Nunvářová – uklízeč - bez účasti jmenované s nesouhlasným 
stanoviskem. 
 

 rozvázání pracovního poměru podle §52, odst. c), ZP - nadbytečnost:  
- Danuše Marešová – uklízeč - bez účasti jmenované s nesouhlasným 
stanoviskem. 
 
Stanovisko ZV v příloze zápisu. 

 
 

 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 

V Ostravě dne: 1. 10. 2014   
 Zapsal:          Ivo Protivínský 
                       předseda ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

