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Závodní výbor   

        ZO OS DOSIA při DPO a.s. 

 
 

 

                      Zápis č.27/2011 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 16. 12. 2011. 
 
ZV jednal ve složení  - Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Franek Jaromír, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, 
Borisová Marie, Veselý Martin, Zdeněk Štěpánek, Balážová Jana – zastupuje Ivo 
Mezihoráka, Eva Kamlerová, Večeřa Jaroslav, Frejkovský Tomáš, Dvořáková Jana, 
Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
místopředsedové: - Ondřej Radim, Vozničková Vladislava, Kacíř Miroslav. 
Omluveni: Waligóra Marek, Mezihorák Ivo.  
Hosté: - Rejský Jan, Berek Štefan. 
 
ZV projednal: 

 
 stavy zaměstnanců, 

 
 pohyb zaměstnanců za měsíc listopad 2011 u DPO a EKOVY,  

 
 a schválil podporu pro pana Bohumila Večeřu ze střediska Autobusy 

Hranečník-garáže, při dlouhodobé nemoci ve výši 4000. - Kč. 
Hlasování: Pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil podporu při úmrtí člena rodiny z PF ve výši 5 000. - Kč pro p. 
Kučerovou Emilii ze střediska Trolejbusy - doprava a to zpětně, z důvodu 
neinformování tehdejším předsedou DV p. Peřinou o významu úmrtního 
fondu pro platící členy. 
Hlasování: Pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil proplacení cestovních náhrad, vzniklých při zajištění rekreace pro 
členy ZO v Bobrovci (Slovensko), a to ve výši 4 000. – Kč.  
Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 1. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil členy Návrhové komise pro konferenci ZO ve složení: Pokorný Ivan, 
Frejkovský Tomáš, Zelina Vladislav. 
Hlasování: Pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil členy Mandátové komise pro konferenci ZO ve složení: Večeřa 
Jaroslav, Kamlerová Eva. 
Hlasování: Pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil moderátora konference ZO Ing. Čestmíra Pokojského  
Hlasování: Pro - 17, proti – 1 Eugel Tomáš,  zdržel se - 0.  
Návrh byl přijat. 
 

 a schválil zprávu o hospodaření za rok 2011 a rozpočet na rok 2012. 
Hlasování: Pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
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 a schválil návrh změn Zásad hospodaření pro rok 2012 

Hlasování: Pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 
Informace: 
Dne 29. 11. 2011 se uskutečnilo jednání o kvalitě a možných změnách oděvních 
součástek. Zimní bunda by mohla být z lepšího materiálu s reflexními prvky, 
vnitřními i venkovními kapsami a flisovou vložkou. Zimní kalhoty, zateplené. 
Košile s měkčím límcem. Taktéž by se mohl zmodernizovat střih krátkých 
letních kalhot.  
OS DOSIA sjednal na rok 2012 pro své členy, u pojišťovny GENERALI, 
pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli a u pojišťovny 
KOOPERATIVA, pojištění pracovní neschopnosti v důsledku nemoci a úrazu. 
Předseda OS DOSIA Jan Rejský: 
V DP Plzeň navrhl zaměstnavatel odborům uzavření dodatku ke kolektivní 
smlouvě, který bude určovat pravidla stávky. Pokud dojde k uzavření takové 
dohody, může to ve svém důsledku znamenat omezení práva na stávku daného 
ústavou. 
 

Připomínky DV: 
 
Franek Jaromír: 
- Jak to, že mají vozy sníženou teplotu na termostatu na 4°C. Vozy vůbec netopí. 
Odp.Ing.Pokojský Čestmír: 
- Je to dotaz na konferenci, pro technického náměstka. 
 
Pokorný Ivan: 
-Je známý počet zaměstnanců, kteří nestávkovali a vzdali se pro rok 2012 navýšení 
mzdy?  
Odp.Řezníčková Jarmila: 
- Zatím nevím o nikom. 
 
Soukalová Blanka: 
- Co 6 týdnů nebo 2 měsíce nám přetáčejí turnus tak, že máme 2x po sobě (2 x 4 
směny) ranní nebo odpolední. Bylo mi řečeno, že to tak řidiči chtěli, ale zatím slyším 
jen nadávky. 
Odp.Řezníčková Jarmila: 
- Musíte to řešit s vedoucím střediska, a pokud nenaleznete řešení tak je zapotřebí 
obrátit se na vedoucího odboru doprava Ing. Aleše Hladkého. 
 

  

Příští schůze ZV se koná 11. 01. 2012 ve 14:00, v zasedací 
místnosti. 

 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

V Ostravě dne: 22. 12. 2012   
 Zapsal :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředseda ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

