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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.27/2014 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 10. 12. 2014. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Veselý Martin, 
Štěpánek Zdeněk, (zastupuje Ivo Mezihoráka), Brachtl Jan, Vilášková Věra (zastupuje 
Ivanu Bartečkovou), Večeřa Jaroslav, Frejkovský Tomáš, Hříbek Zbyněk, Kadlec 
Vladimír, Ing. Pokojský Čestmír. 
 
Místopředsedové: - Muntág Michal, Slíva Zdeněk,  Kosňovská Zdeňka, Vozničková 
Vladislava, Měšťánek Jakub, Kacíř Miroslav, Ondřej Radim, Chotová Drahomíra.  
 
Omluven: - Hisem Lubomír, Bortlíček Petr, Bambušek Jan, Borisová Marie, 
Bortolotti Daniel, Mezihorák Ivo, Seberová Jana, Bartečková Ivana, Lubeník Radko,  
Grendysová Hana, Dvořáková Jana. 
 
ZV byl seznámen: 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – říjen 2014 ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2013 v DPO a.s.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 s nástupy a výstupy DPO a.s. 
 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2013  DPO a.s. 
 s přepočteným stavem zaměstnanců DPO a.s. 
 náhrady škod z dopravních nehod. 

 
ZV projednal: 
 

 a schválil podporu z Podpůrného fondu - při rozvázání pracovního poměru 
podle §52, písm. c), ZP: - Dáša Ráčková – uklízeč - stř. Správa a údržba 
ostatního majetku ve výši 1 500,- Kč dle zásad hospodaření pro r. 2014. 
Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

Prům. měs. mzda     2014   2013    rozdíl % index 

řidiči MHD celk.   23 964 22 660    1 304   105,8 % 
ř. tramvají   23 877   22 399    1 478   106,6 % 
ř. trolejbusů   24 089   22 787    1 302   105,7 % 
ř. autobusů   23 990   22 792    1 198   105,3 % 
dělníci   21 361   20 597      764   103,7 % 
THP   30 927   30 155       772   102,6 % 
Společnost celk.   24 612   23 535    1 077   104,6 % 
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 a schválil podporu z Podpůrného fondu - při rozvázání pracovního poměru 
podle §52, písm. c), ZP: - Pavla Rutrichová – uklízeč - stř. Správa a údržba 
ostatního majetku ve výši 5 000,- Kč dle zásad hospodaření pro r. 2014. 
Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil podporu z Podpůrného fondu - při rozvázání pracovního poměru 
podle §52, písm. c), ZP: - Lenka Nováková – uklízeč - stř. Správa a údržba 
ostatního majetku ve výši 2 500,- Kč dle zásad hospodaření pro r. 2014. 
Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil podporu z Podpůrného fondu - při rozvázání pracovního poměru 
podle §52, písm. c), ZP: - Alena Robenková – uklízeč - stř. Správa a údržba 
ostatního majetku ve výši 4 000,- Kč dle zásad hospodaření pro r. 2014. 
Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 
 a schválil podporu z Podpůrného fondu - při rozvázání pracovního poměru 

podle §52, písm. c), ZP: - Naděžda Nunvářová – uklízeč - stř. Správa a 
údržba ostatního majetku ve výši 1 000,- Kč dle zásad hospodaření pro r. 2014. 
Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 
 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 
      - Nevřela Tomáš – řidič autobusu – 1 000,-Kč. 

           Hlasování: Pro - 12, proti - 4, zdržel se - 1. Návrh byl přijat. 
 
 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 
       - Roman Telička – zámečník kolejových vozidel – 2 000,-Kč. 

            Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 2. Návrh byl přijat. 
 

 
   Informace: 

 
Ivo Protivínský: 
- Okomentoval návrh, který bude předložen konferenci ke schválení: „Konference 
schvaluje přenesení pravomoci na ZV ke zrušení členství těm členům, kteří neplatí 
členské příspěvky déle než 6 měsíců“.  
- Proběhla schůzka s Mgr. Dvorskou Práškovou, která nás informovala, že se na 
zaměstnavatele obrátila fa. Staněk, která u DPO provozuje kantýny s požadavkem 
navýšení ceny na výdej jednoho obědu. DPO vypíše nové výběrové řízení na 
provozovatele kantýn a pokud o tuto činnost nebude zájem, tak se kantýny zruší. 
 
 
Jarmila Řezníčková: 
- V pátek 5. 12. 2014 proběhla Mikulášská nadílka, které se zúčastnilo 85 dětí našich 
odborářů. Jako každoročně jsme pozvali i děti z Dětského domova, které jsou vždy 
nadšené, když mohou přijít mezi nás a užít si krásné odpoledne. 
 
 
 

 Pro výběr obou pojistek Kooperativa bude kancelář otevřena 
naposledy 23. 12. 2014 a pak až 5. 1. 2015. 
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Připomínky DV: 
 
Pokorný Ivan: 
- Stále přetrvává problém s automatem na kávu, protože fa. AUTIC si nepřeje, aby stál 
vedle automat jiné firmy. 
 
Frejkovský Tomáš: 
- Žádali jsme, aby na středisku byl umístěn sodobar s větší kapacitou, ale stále se nic 
neděje.  
 

Příští závěrečná výroční schůze ZV + místopředsedů DV, se koná 
dne 19.12.2014 v 15:00 hodin, v restauraci TAURUS 

 
  

 
Náš web: 

www.odborydpo.cz 

 
 

V Ostravě dne: 16. 12. 2014 
Zapsala:               Jarmila Řezníčková 
                    místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

