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Závodní výbor   

        ZO OS DOSIA při DPO a.s. 

 
 

 
 

                      Zápis č.24/2011 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 24. 10. 2011. 
 
ZV jednal ve složení  - Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, Franek 
Jaromír, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Borisová Marie, Veselý Martin, 
Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav, Frejkovský Tomáš, 
Dvořáková Jana, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
Omluveni: Waligóra Marek, Filipovský Petr.  
 
 
ZV projednal: 

 
 rozvázání pracovního poměru podle §52, písm. g), ZP:  

- Alena Dreiseitlová – ekonom – bez účasti jmenované. ZV bere na vědomí. 
 

 rozvázání pracovního poměru dle § 52 písm. c) ZP: 
 - Ing. Rudolf Hluchník – vedoucí oddělení – bez účasti jmenovaného, se 

souhlasným stanoviskem. 
- Ing. Eva Zelinová – procesní inženýr – bez účasti jmenované, se 
souhlasným stanoviskem. 

 
 rozvázání pracovního poměru dle § 55 písm. b) ZP: 
 - Hundz Grzegorz Zbigniew – řidič autobusu – bez účasti jmenovaného, 

se souhlasným stanoviskem. 
 
 a schválil delegáty na Plenární zasedání sekce MHD, konané ve dnech 23. 11. – 

24. 11. 2011 ve Zlenicích: Ivo Protivínský, Jarmila Řezníčková, Ivan Pokorný, 
Tomáš Frejkovský, Petr Smital a Jaroslav Večeřa. Náhradník – Mezihorák Ivo. 
Hlasování: Pro – 15, Proti – 0, Zrželi se – 0. Návrh byl přijat. 

 
 stavy zaměstnanců ve srovnání s rokem 2010, 
 nástupy a výstupy, 
 vývoj průměrné mzdy za období leden – září 2011 ve srovnání se stejným 

obdobím roku 2010. 
 

 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
- Zastupitelstvo města Ostravy na svém jednání dne 19. 10. 2011, i po vyslechnutí našich 
protiargumentů a protiargumentů opozičních zastupitelů z řad TOP 09, OSTRAVAK a 
KSČM, schválilo vstup strategického partnera do Ekova Electric. 
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- 46 členů ZO OS DOSIA při DPO a.s., se dne 22. 10. 2011 zúčastnilo protivládní 
demonstrace v Praze. Předseda OS DOSIA děkuje všem zúčastněným za jejich aktivitu. 
 
  
Úkoly: 
Jarmila Řezníčková: 
- DV projednají a podají návrhy na případné změny Zásad hospodaření pro rok 2012. 
Zodp. Předsedové a pokladníci jednotlivých středisek. 
 
 

Připomínky DV: 
 
Jana Maloušová: 
- Na zimním školení bylo vedoucím provozovny AP sděleno, ať nikdo nepočítá s 
navýšením tarifním tříd OH-1 a OH-2, protože odbory si vystávkovaly 5. -ti % 
navýšení mezd v příštím roce - jak je tedy možné, že se loni ani předloni OH 
nenavyšovalo, když žádná stávka nebyla? Vyznívá to jako účelové tvrzení, protože v 
minulých letech se k nenavyšování OH nikdo nevyjadřoval - tak je tedy třeba všem 
čas od času "připomenout" za co všechno můžou stávkující. Nesveze se po odborech i 
pravidelné každoroční zdražování jízdného v Ostravě od 01.01. 2012? 

 
Večeřa Jaroslav: 
- Komplexní třístupňová kontrola v Ekově Electric proběhla bez účasti člena BOZP. 
Nikdo nebyl přizván. Bylo domluveno, že se kontroly zúčastní Eva Kamlerová, ale ani 
ta nebyla přizvána. 
- Požární směrnice v Ekově nejsou aktualizovány, jsou stále uvedeny pod hlavičkou 
DPO a.s. 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Ředitel Ekovy Electric bude písemně vyzván k sjednání nápravy. 
  
Ivan Pokorný: 
- Je něco nového co se týká pojištění na pluhy? 
Odp.Ivo Protivínský: 
- O problematice byl z naší strany informován. Doporučujeme se jej zeptat na setkání 
se zaměstnanci provozovny Křivá dne 25. 10. 2011. 
 
 

Příští schůze ZV, se koná 15. 11. 2011 ve 14:00 v zasedací místnosti. 
 

 
Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 

V Ostravě dne: 31. 10. 2011   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředseda ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

