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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. 21/2012 
 
Z řádného zasedání - 
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 12. 12. 2012. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Franek Jaromír, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Veselý 
Martin, Štěpánek Zdeněk, Seberová Jana (zastupuje Ivo Mezihoráka), Čík Daniel, 
Kacíř Miroslav, Ondřej Radim. 
Kamlerová Eva, Frejkovský Tomáš, Večeřa Jaroslav, Dvořáková Jana, Hříbek Zbyněk, 
Ing. Pokojský Čestmír. 
Místopředsedové: - Hisem Lubomír, Bortlíček Petr, Slíva Zdeněk, Kosňovská 
Zdeňka, Vozničková Vladislava, Seberová Jana, Čík Daniel, Kacíř Miroslav, Ondřej 
Radim. 
Omluveni: - Borisová Marie, Mezihorák Ivo, 
Neomluven: - Waligóra Marek. 
Hosté: - Rejský Jan - předseda OS DOSIA 
 
ZV projednal: 
 
 návrh na rozvázání pracovního poměru podle §52, písm. c), ZP organizační 

důvody:- Pavel Dvořák – údržba majetku. 
 
 návrh na rozvázání pracovního poměru podle §52, písm. c), ZP / organizační 

důvody/ řešení rentability sportoviště: - Vlastimil Andrejev – údržba 
majetku. 
ZV nesouhlasí s postupem zaměstnavatele, který s výpovědi neseznámil pana 
Dvořáka a neumožnil mu účastnit se projednání výpovědi. Z toho důvodu ZV 
nevydá stanovisko a žádá projednání za účasti jmenovaných. 

  Hlasování: Pro - 0, proti - 16, zdržel se - 0. Návrhy nebyly přijaty. 
 
 náhrady škod z dopravních nehod. 
 
 a schválil program konference ZO OS DOSIA při DPO a.s., konané 12. 12. 2012. 
      Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 a schválil předložení návrhu konferenci na vyloučení členů, kteří neplatí členské 

příspěvky a nereagují na výzvy o sepsání dohody o uznání dluhu a způsobu 
placení čl. příspěvků, včetně na splátek dlužné částky. 

      Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 
 

Informace: 
 
- Dnes jsme se zúčastnili schůzky s primátorem. Byli tam s námi předseda OS 
DOSIA p.Rejský, zástupci Odborů zaměstnanců a zástupci vedení společnosti 
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s ředitelem Ing. Kadlučkou. Primátor nám sdělil, že všechny příspěvkové 
organizace, které vlastní město jsou na nule a zaměstnanci magistrátu budou mít 
na příští rok -1,5%. Letošní úspora by měla být asi 25 mil. Kč a primátor přislíbil, že 
je v příštím roce Dopravnímu podniku vrátí.  Výsledek dnešního jednání je, že nám 
město navíc peníze nedá, protože nemá. Navrhli, aby z jednání vznikla tisková 
zpráva a uskutečnila se tisková konference, kde budou vysvětlovat občanům, proč se 
musí snižovat dopravní výkony. Jeden z důvodu je nespravedlivé financování 
z kraje. Moravskoslezský Kraj přispívá na dopravu městu Ostrava částkou 300,- Kč 
na občana za rok, ale ostatním obcím přispívá částkou 1200,- Kč na občana. Zatím 
co město Ostrava přispívá na jednoho občana částkou 3000,- Kč.  
 
- ZV schválil k projednání na konferenci vstřícný návrh mandátu pro vyjednávací 
skupinu: 
Požadavek na navýšení mzdy pouze o inflaci roku 2012, tj. cca 3%, při současném 
zachování příplatků za SO a NE ve výši 30%. K financování našeho požadavku 
využít vrácenou úsporu z roku 2012. 
Hlasování: Pro - 12, proti - 4, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 
 
 

Příští závěrečná výroční schůze ZV + místopředsedů DV, se koná 
dne 21.12.2012 ve 13:00 hodin, v restauraci La Coruna v Ostravě - 

Porubě. 
 

 
  

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

V Ostravě dne: 13. 12. 2012   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

