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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.24/2014 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 5. 11. 2014. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Bambušek Jan, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, 
Pončová Eva (zastupuje Martina Veselého), Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, 
Měšťánek Jakub (zastupuje Jana Brachtla), Bartečková Ivana, Večeřa Jaroslav, Kacíř 
Miroslav (zastupuje Tomáše Frejkovského), Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír. 
  
Omluveni: - Eugel Tomáš, Borisová Marie, Veselý Martin, Brachtl Jan, Frejkovský 
Tomáš, Dvořáková Jana. 
 
Hosté: - Ing. David Mlčák, Kamlerová Eva. 
 
 
ZV byl seznámen: 
- Dopravní náměstek Ing. David Mlčák ZV seznámil s problematikou přepravy 
kočárků a invalidních vozíků.  Vždy platilo a nadále platí, že ve vozech DPO je pro 
invalidní vozík nebo dětský kočárek vyhrazeno jedno místo. Nadále také platí, že 
řidič může povolit přepravu i dalšího kočárku, nikoli však invalidního vozíku. 
Přepravením většího počtu kočárků, než je ve voze vyhrazených míst, není porušen 
žádný předpis, jen o tom musí na místě rozhodnout řidič, který je jediný schopen 
zodpovědně posoudit aktuální situaci. Složitější je to u tramvají řady Vario, kde u 
spřažené soupravy jsou dvě plošiny, a proto se mohou přepravovat 2 vozíky, 
v každém voze 1. Uvažujeme o zavedení objednávkového systému pro invalidní 
vozíky. 
Dopravní náměstek dále uvedl, že nikdy v minulosti, a ani v současnosti není a 
nebyl evidován žádný případ, kdy by v souvislosti s přepravou více kočárků ve 
vozidle byl jakýmkoliv způsobem postižen řidič MHD, že tuto přepravu umožnil. 
 
  
ZV projednal: 
 

 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci - dlouhodobá nemoc: 
      - Jiří Hromas – DTO – řidič tramvaje – 4 000,-Kč. 

         Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil klíč pro stanovení počtu delegátů konference konané 10. 12. 2014 a to  
1 delegát na každých 20 členů.  

          Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat  
 
 a schválil členy pracovních komisí pro konferenci 4. 11. 2013: 

Mandátová komise:   1. Večeřa Jaroslav 
              2. Kamlerová Eva 
             3. bude zvolen konferencí z pléna 
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Návrhová komise:   1. Frejkovský Tomáš 
      2. Hříbek Zbyněk 
      3. bude zvolen konferencí z pléna 
  

      Volební komise:      1. Maloušová Jana 
       2. Štěpánek Zdeněk 
       3. bude zvolen konferencí z pléna 
 

      Moderátor konference:   Smital Petr 
 
      Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 1. Návrh byl přijat.  
 
 
 a schválil delegáty plenárního zasedání sekce MHD OS DOSIA, konaného ve 

dnech 03. - 04. 12. 2014 ve Zlenicích: Ivo Protivínský, Jarmila Řezníčková, Petr 
Smital a Zdeněk Štěpánek, Blanka Soukalová, Ivan Pokorný náhradníci:  Zbyněk 
Hříbek, Tomáš Frejkovský. 

    Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 1. Návrh byl přijat  
 

 
Informace: 
 
Zájemci o kandidaturu na funkci předsedy ZV, místopředsedy ZV a 
předsedy komise BOZP na volební období 2015 – 2019, se mohou 
přihlásit u předsedkyně volební komise p.Jany Maloušové  (tel.č.: 604 
182 005, e-mail:jana.malousova@seznam.cz) 
Uzávěrka přihlášek je 28. 11. 2014.  
Volby proběhnou na konferenci ZO OS DOSIA při DPO a.s. dne 
10.12.2014. 
 
Ivo Protivínský: 
- V Ekově proběhlo 3. 11. 2014 kolektivní vyjednávání, v oblasti mzdové dohody. 
V roce 2015 nebudou zaměstnancům navýšeny tarify, průměrná mzda však poroste 
o 3%, tak jako se to dělo doposud.  
- Žádali jsme město o příspěvek na turnaj v halové kopané, který pořádá naše 
odborová organizace dne 29. 11. 2014. Naše žádost byla zamítnuta-viz příloha 
zápisu. 
 
 
Jarmila Řezníčková: 
Tak jako v minulosti, i letos budou mít naši členové možnost zaplatit pojištění za 
škodu způsobenou zaměstnavateli, a kdo bude mít zájem, tak i pojištění pro nemoc a 
úraz, přímo na střediscích v těchto termínech: 
 
Tramvaje Moravská Ostrava + dílna: 16.12.2014 12:00 –  15:00 hod. 
 
Tramvaje Poruba + dílna:   15.12.2014 12:00 –  14:00 hod. 
 
Trolejbusy + dílna:    17.12.2014 11:00 –  14:00 hod. 
 
Autobusy Hranečník + dílna:   17.12.2014  3:00  –  08:00 hod. 
 
Autobusy Poruba + dílna:   15.12.2014 03:30 –  09:00 hod. 
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Vrchní stavba + Vrchní vedení:  15.12.2014  05:30 –  07:00 hod. 
 
Závodní stravování Martinov:  15.12.2014  07:00 –  08:00 hod. 
 

Výše pojistného zatím není známá. Její výši se včas dozvíte. 
 
 
 
 
 
Připomínky DV: 
 
Maloušová Jana: 
- Žádám, aby členům, kteří dluží peníze za odborové příspěvky, byl zaslán dopis 
s upomínkou o zaplacení. Řidiči se ptají, jestli by nemohli mít jízdní výhody i pro 
druha nebo družku. 
 Odpověď I. Protivínský: Podmínky týkající se jízdních výhod pro zaměstnance, 
jsou ve vnitropodnikové směrnici, která je součásti kolektivní smlouvy.  
  
   
 

Příští schůze ZV + místopředsedů DV se koná 19.11.2014 ve 13:00 

v banketce  v Martinově. Jednání s vedením společnosti se koná 

od 15:00 hod. 
 
 

 
Náš web: 

www.odborydpo.cz 

 
 

V Ostravě dne: 09. 11. 2014 
Zapsala:               Jarmila Řezníčková 
                    místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

