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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.  23/2009

Z řádného zasedání -
závodního výboru základ ní organizace a předsedů dílenských výborů
odborového svazu DOSIA při DP Ostrava a.s.,
konaného dne 24. 11. 2009.

ZV jednal ve složení - Ing. Kubíčková Eva, Čajanová Lea, Kamlerová Eva, Maloušová
Jana, Řezníčková Jarmila, Frejkovský Tomáš, Kuča Pavel, Má nek Zbyněk, Protivínský Ivo,
Smital Petr.

Omluveni – Dvořáková Jana, Tořová Libuše, Zbranková Jaromíra, Peřina Oldřich, Ing.
Pokojský Čestmír, Ruprich Martin, Večeřa Jaroslav, Waligóra Marek.

ZV projednal:

 nástupy a výstupy a celkové stavy zaměstna nců.
vývoj průměrné mzdy za leden až říjen 2009 , ve srovnání se stejným období roku
2008.
 rozvázání pracovního poměru dle § 52, písm. g)

o Martin Halfar – řidič Autobusy Hranečník – bez účasti jmenovaného, za
účasti  vedoucího p.Škuty, se souhlasným stanoviskem .

 návrh na změnu zásad hospodaření -navýšení limitu na akce pořádané DV a to
z 250,-Kč/os.  na 400,-Kč/os.

 předběžné návrhy na pořádání sportovních a kulturních akcí a rekreací pro rok
2010.

 návrh na členy mandátové komise pro konferenci: Eva Kamlerová, Jaroslav Večeřa.

V 15:00 přišel dopravní náměstek Ing. Mlčák:

- seznámil ZV s připravovanými změnami VJŘ, vedení linek, rušení spoj ů, s novým
způsobem sčítání cestujících apod.
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- vysvětlil problematiku financování dopravy spojů provozovaných mimo okres
města/krajské dotace pro rok 2010 sníženy o 20%/, základní dopravní obslužnosti
a ostatní dopravní obslužnosti.

- ubezpečil ZV, že se nepočítá s propouštěním řidičů autobusů pro nadbytečnost.
- zmínil zvýšené porušování povinností řidičů při výkonu práce/kouření ve voze,

používání sluchátek za jízdy apod./

Informace:

 proběhla 3° kontrola BOZP v MTZ Martinově.
 16.12.2009 na zasedání zastup itelstva statutárního města Ostrava se bude hlasovat

o restrukturalizaci DPO.
 Kolektivní vyjednávání se přesunuje z 27.11.2009 na 04.12.2009 dopoledne.

Vyjednávací skupina se sejde v kanceláři ZV v 08:00 hodin.
 Bude vypsáno výběrové řízení na úklidové prá ce.

Připomínky DV:

p. Čajanová:
-    na TP-vozovna došlo k situaci, kdy zaměstnankyně si dala sušit svou pracovní obuv na

skříňku /sušárna obuvi je pouze pro noční směny/ a ta ji byla odcizena. Vedoucí jí
nechce napsat novou obuv s tím, že si musí koupit novou za své.
Odpověď: Budeme řešit s vedoucím-problém je na straně zaměstnavatele .

p. Frejkovský:
-    špatná kvalita pracovních plášťů do deště, podobně je to s pracovními rukavicemi.
      Zimní oblečení je určeno výrobcem do +5°C!
      Požadavek na zakupování kvalitnějších ochranných pracovních pomůcek

Odpověď: Budeme řešit s vedoucím.

Úkoly:

 Doklady/daňové, či paragony/ musí mít při vyúčtování na zadní straně razítko a musí
být podepsané předsedou DV! Doklady bez těchto náleži tostí nebudou akceptovány!!!
Zodp.: Předsedové a pokladníci DV.

 Nejpozději do 10.12.2009 zrevidovat počty /i jména/ pojištěných u D.A.S. a případné
změny nahlásit na ZV. Zodp.: Předsedové a pokladníci DV.

 Předsedové DV zajistí předání delegačních lístků de legátům konference, která se koná
04.12.2009.
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Příští schůze ZV se bude konat 18.12. 2009 ve 13:30 hod v zasedací místnosti
správy společnosti.

Informace z první ruky!
To je registrace na webových stránkách naší odborové organizace:

www.odborydpo.cz

 V Ostravě dne: 02.12. 2009                                   Ing. Kubíčková Eva
předsedkyně ZV ZO OS DOSIA

 Zapsal :             Ivo Protivínský
          místopředseda ZV ZO OS DOSIA

www.odborydpo.cz

