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Závodní výbor   

        ZO OS DOSIA při DPO a.s. 

 
 

 
 

                      Zápis č.26/2011 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 29. 11. 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, Dvořáková Jana.  
Frejkovský Tomáš, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
Omluveni: Waligóra Marek. 
Místopředsedové: Hisem Lubomír, Slíva Zdeněk, Bortolotti Daniel, Košňovská 
Zdeňka, Vozničková Vladislava, Čík Daniel, Kacíř Miroslav, Ondřej Radim. 
Hosté: Ing. David Mlčák, Ing. Roman Šula. 
 
ZV projednal: 

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

- Mgr. Eva Radovská – bez účasti jmenované. ZV bere na vědomí. 
Hlasování:   pro  17,   proti  0,  zdržel se 0.  
 

 přepočtené stavy zaměstnanců ve srovnání s rokem 2010. 
 

 náhrady s dopravních nehod. 
 

 vývoj průměrné mzdy za období leden – říjen 2011 ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2010. 

 
 a schválil podporu v nezaviněné tíživé životní situaci, pro pana  

 - Marián Vážan-Tramvaje Poruba, ve výši 2 000 . - Kč 
Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil podporu při dlouhodobé nemoci,  
 - Magda Gajdošová-Tramvaje Poruba, ve výši 1 000 . - Kč 
Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil klíč 1:20 platný pro celopodnikovou konferenci, která se bude 
konat dne 16. 12. 2011 v sále ÚD Martinov. 
Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil pojištění odpovědnosti základních organizací vůči funkcionářům ZO 
(odpovědnost za úraz při výkonu funkce), pro členy ZO, kteří se pravidelně 
účastní jednání vyšších orgánů OS DOSIA, tedy mimo Ostravu: 
Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Večeřa Jaroslav, Smital Petr, Čajanová 
Lea, Pokorný Ivan, Frejkovský Tomáš. 
Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
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 a schválil Ing. Čestmíra Pokojského jako člena ZV i po jeho odchodu do 
důchodu.  
Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
- Pojištění Generali na rok 2012 je dojednané. Úhrada pojistné je možno každý den 
v kanceláři ZV č. dveří 111 – 112, anebo taky v těchto dnech na provozovnách: 
 
14.12.   11:30   - 14:30   Tramvaje Mor.Ostrava 
15.12.   09:00 - 11:00    Autobusy Poruba 
15.12.   11:30   - 14:00   Tramvaje Poruba 
19.12.   13:00  - 14:00   Vrchni stavba a Vrchní vedení 
20.12.  12:00  - 14:00   Trolejbusy 
21.12.   03:00 - 08:00  Autobusy Hranečník 
 
- Odpověď pana ředitele na žádost o pojištění pracovních strojů zaměstnavatelem (je 
součástí tohoto zápisu jako příloha.) 
- Ve vozovně Tramvaje Poruba – doprava byla vyvěšena kandidátka do nového 
dílenského výboru. Volby proběhnou 13. – 14. 12. 2011. 
 
Tomáš Frejkovský: 
- Seznámil s jednáním  plenárního zasedání sekce MHD OS DOSIA ve Zlenicích.  
 
 
V 15:00 hod přišli zástupci vedení společnosti. 
 

Ing. David Mlčák: 
- 15. 1. 2012 začne rekonstrukce Svinovských mostů, která bude ukončena v březnu 
2013; 15. 1. 2012 budou tramvaje jezdit po jednokolejném úseku, autobusy budou 
jezdit odklonem a celá jižní část (směr centrum), se uzavře; 2. etapa začne v srpnu 
nebo září, kdy se uzavře opačný směr. 
- Pro příští rok nepočítáme s poklesem dopravních výkonů. 
Ing. Roman Šula: 
- Podařilo se nám ušetřit peníze z tržeb MHD, nenabíhají náklady na naftu ani na 
elektrickou energii, snížili jsme režijní náklady zrušením Oddělení péče o 
zaměstnance a Oddělení řízení procesů. Část úspor vrátíme do mezd. Ve mzdách za 
měsíc listopad bude vyplacena pololetní odměna ve výši 30 % průměrné mzdy. TOP 
managementu byly sníženy prémie o 25%. Budeme nadále hledat úspory, což je náš 
závazek vůči městu. 
- Do investic se podařilo zařadit finance na klimatizaci do místnosti revizorů. 
- Bylo hodně stížností ze strany revizorů na přístroje, které kontrolují jízdenky. 
Udělala se mimořádná akce a zjistilo se, že všichni, kteří měli problémy, měli na 
pozadí spuštěné hry. Bylo učiněno opatření. 
 
Dvořáková Jana: 
- Jak to vypadá s kuchyní? 
Odp. Ing. Roman Šula: 
- Není žádný pokrok. Zatím nemáme pro personální audit vybranou firmu. Pro příští 
rok je kuchyň v plánu, to znamená, že budete v provozu. 
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Frejkovský Tomáš: 
- Sklad OP se údajně bude rušit. Máme nasmlouvané ochranné pracovní pomůcky. Co 
s nimi bude? 
Odp.Ing. Roman Šula: 
- V žádném případě o ně nepřijdete. Sklad se přestěhuje, protože nájem v Ekově je 
příliš vysoký. 
 
Frejkovský Tomáš: 
- Na l.č. 5 je dálkové ovládání pro řidiče příliš malé. Snadno si navolí špatný směr, 
protože tlačítka jsou blízko sebe. 
Odp.Ing. David Mlčák: 
- Zabezpečení l. č. 5 stálo 14 mil. Kč. Je to nejvíce zabezpečená linka. Je uděláno 
mnoho technických opatření a byly zkráceny směny. 
Odp. Řezníčková Jarmila: 
- Řidiči mají ve výhybnách dostatek času na to, aby si vybavili volno správně-je 
důležité toto provést před rozjezdem tramvaje ze zastávky a ne jak se chybně dělá za 
jízdy! 
 
Protivínský Ivo: 
- Je již vyřešena krádež kabelu na l. č. 5 ?  
Odp.Ing. David Mlčák: 

-Nevím. 
 
Slíva Zdeněk: 
- Jak dopadla anketa o navýšení přípravní doby o 5 minut u autobusů v zimním 
období? 
Odp.Ing. David Mlčák: 
- Vyhodnocení jsem ještě neviděl, ale názory jsou různé, také z důvodů omezení 
svozů. 
Smital Petr: 
- V zimním období je dobré přidat do přípravné doby 5 minut. 
 
Řezníčková Jarmila: 
- Platí stále domluva, že řidiči z Havířova budou mít možnost se dostat domů i po 
odpolední směně? 
Odp.Ing. David Mlčák: 
- Na čem jsme se dohodli, to platí. 
 
 
Řezníčková Jarmila: 
- Proč službyvedoucí z Tramvají Moravská Ostrava udělá rozpis směn, ve  kterém 
naplánuje řidiči z Havířova směnu, která končí ve 23:48 hod. 
Odp.Ing. David Mlčák: 
- Zjistím proč to tak je. 
 
 Mezihorák Ivo: 
- Jak to vypadá s parkovištěm na trolejbusech? Ing. Balner tvrdí, že na to peníze jsou. 
Odp.Ing. David Mlčák: 
- V investicích byl propočet na parkoviště 2 mil. Kč. Při změně legislativy se náklady 
zvedly na 4,5 mil. Kč. 
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Mezihorák Ivo: 
- Linka č. 54  odjíždí  od vozovny trolejbusů ve 22:01 a ujíždí odpoledním, kteří končí 
ve 22:03. Nešla by posunout doba odjezdu, protože musí čekat na další autobus 40 
minut. 
 
Protivínský Ivo: 
- Jaká je hodnota jednoho bodu? 
Odp.Ing. David Mlčák: 
- V roce 2005 byla hodnota bodu 65. - Kč. Kolik je dnes nevím. Zjistím. 
 
Maloušová Jana: 
- Nemohli by si řidiči autobusu doplnit řidičský průkaz na trolejbusy nebo zkoušky na 
revizory? 
Odp.Ing. Roman Šula: 
-  U revizorů je speciální psychologické školení a školení na E-karty, proto to nejde. 
Odp.Ing. David Mlčák: 
- Také je to spojené se zvýšenými náklady na získání řidičského oprávnění na 
trolejbus. U trolejbusů a tramvají je také náročnější zdravotní prohlídka. 
 
Maloušová Jana: 
- TH zaměstnanci jezdí víkendy a svátky. 
Protivínský Ivo: 
- Když řidiči, který je zařazen na dělených směnách, odpadne vlivem svátku směna, tak 
je mu naplánována na víkend. Proč mu není umožněno pracovat ve volné směně ve 
svátek, kdy tyto směny jezdí brigádníci i z řad vedoucích pracovníků. 
 Odp.Ing. David Mlčák: 
- Také myslím, že je to špatné. Tuto informaci prověřím. 
 
Pokorný Ivan: 
- Mezi vánočními svátky jezdíme bez omezení. Proč, když pořád mluvíte o šetření? 
Odp.Ing. David Mlčák: 
- Všechno se projednává s Odborem dopravy. Máme určitý požadavek na přepravu a 
musíme naplnit objednávku. 
 
Pokorný Ivan: 
- Dostali jsme příspěvek od zaměstnavatele na činnost ve výši 200 000. – Kč. Kolik 
dostane druhá organizace? 
Odp.Ing. Roman Šula: 
-  Byl podaný návrh do představenstva, aby tyto peníze byly rozděleny podle počtu 
členů. 
 
Veselý Martin: 
- Na Křivé se na 3 koleji instaluje vytápění. Zajímalo by mě, kdo to projektoval. Říká 
se, že musíme šetřit, ale to co tam udělali je zcela zbytečné. 
Odp.Ing. David Mlčák: 
- Nevím, zjistím. 
 
Pokorný Ivan: 
- Z čeho jsou hrazeny jízdy historických vozidel? 
Odp.Ing. Roman Šula: 
-  Pokud se jedná o komerční jízdu tak 1 km stojí 400. – Kč. Při jízdách pro veřejnost 
se prodává jízdné a zbytek hradí město. 
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Vozničková Vladislava: 
- Když na l. č. 5 vyjedou přátelé MHD, vždycky se něco stane. Jsou tito lidé také 
trestáni? 
Odp.Ing. David Mlčák: 
- Tramvaje řídí naši zaměstnanci, kteří se musí řídit nejen D3, ale i směrnicí pro 
provoz historických vozů na l. č. 5. 
 
Pokorný Ivan: 
- Když je ve voze horko, mohu vypnout centrální topení? 
Odp.Ing. David Mlčák: 
- U centrálního topení se dělaly různé úpravy. Stále hledáme nejvhodnější způsob. 
 
Večeřa Jaroslav: 
- Křižovatka na Muglinovské. 
Odp.Ing. David Mlčák: 
- Křižovatka je po rekonstrukci, změna zrychluje tramvajový a autobusový provoz. 
Zatím je ve zkušebním režimu. 
 
Mezihorák Ivo: 
- Máme problémy s náhradními díly. Nákupčí mají na všechno měsíc, takže nám vozy 
stojí. 
Odp.Ing. David Mlčák: 
- Spojím se s vedoucím střediska. S tím, že něco nefunguje, by měl být seznámen 
nejdříve vedoucí střediska. 
 
Úkoly: 
- veškeré vyúčtování, včetně celoroční zálohy musí provést nejpozději 15. 12. 2011. 
Zodp.předsedové a pokladníci DV!!! 
 

Příští schůze ZV, se koná před konferencí dne 16. 12. 2011 ve 
13:00 hodin , v sále v Martinově. 

 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

V Ostravě dne: 05. 12. 2011   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředseda ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

