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DOSIA
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a

autoopravárenství Čech a Moravy
                      Závodní výbor základní organizace
                                    při DP Ostrava a.s.

Zápis č.  2/2009

Z řádného zasedání -
Závodního výboru Odborové organizace  při DP Ostrava a.s., společně s předsedy
Dílenských výborů, konaného dne 21.01.2009.

ZV jednal ve složení - Bc.Kubíčková Eva, Jasková Jana, Maloušová Jana, Mertová Marta,
Vozňáková Ivana, Bc.Fasora Lubomír, Kramoliš Jiří, Peřina Oldřich, Ing.Pokojský Čestmír,
Pokorný Ivan, Protivínský Ivo,  Raška Jaroslav, Ruprich Martin, Ing.Sporysz Jiří, Večeřa
Jaroslav.
Předsedové DV -  Mandoková  Daniela, Tořová Libuše, Řezníčková Jarmila, Körner Slavomír,
Kuchař Dušan, Smital Petr.

ZV projednal:

 a schválil žádost o podporu v nezaviněné tíživé situaci:
- Vlastimil Koudelka– řidič autobusy Hranečník-„Sládkova“–5.000,-Kč
  Hlasování: Pro - 15, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat.

 a schválil žádost o podporu z podpůrného fondu-rozvázání pracovního poměru:
- Jana Martinková – dělník v dopravě/revizor – 5.000,-Kč
  Hlasování: Pro - 15, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat.
- Robert Kalup – dělník v dopravě/revizor – 2.500,-Kč
  Hlasování: Pro - 15, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat.
- Bedřich Kühn – dělník v dopravě/revizor – 2.500,-Kč
  Hlasování: Pro - 15, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat.
- Ivana Fišnarová – dělník v dopravě/revizor – 2.500,-Kč
  Hlasování: Pro - 15, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat.
- Jaroslav Sikora – dělník v dopravě/revizor – 1.500,-Kč
  Hlasování: Pro - 15, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat.
- David Ulrich – dělník v dopravě/revizor – 1.000,-Kč
  Hlasování: Pro - 15, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat.
- Adam Pálka – dělník v dopravě/revizor – 1.000,-Kč

                    Hlasování: Pro - 15, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat.
 Návrh na výpověď z pracovního poměru podle § 55 o dst. 1b)  ZP:

p.Martin Beleš z DTP – projednáno s vedoucím provozu p.Kehrem bez účasti
jmenovaného.   ZV souhlasí (neomluvená absence).

 Plenární schůze sekce MHD se místo p.Fasory zúčastní náhradník p.Raška.
 Evidenční  a skutečné stavy zaměstnanců.
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 Vývoj průměrné mzdy za období od 4/2008  do 12/2008:
 Volná pracovní místa ve společnosti.
 Náhrady škod z dopravních nehod.
 Zápis z komplexní podnikové prověrky BOZP ze dne 14.01.200 9 na Vrchním vedení a

trakčních měnírnách.
 a schválil kandidáty do dozorčí rady na další období: Bc.Fasoru, Bc.Kubíčkovou a

p.Řezníčkovou.
Hlasování: Pro - 13, proti - 0,  zdržel se - 2. Návrh byl přijat.
Zbylí 3 kandidáti budou navrženi na př íští schůzí ZV.

Informace:

 Dne 14.01.2009 se sešla pracovní skupina, která na základě návrhu člena ZV  Ivana
Pokorného, začala připravovat návrh změny volebního řádu -po jeho dokončení, bude
předložen ZV a všem DV.

 Volby do dílenských výborů proběhnou  na všech střediscích od 01.09. do 10.10.2009.
 ZV oslovil všechny 3 operátory mobilních sítí, aby nám nabídli zvýhodněné tarify pro

členy naší odborové organizace. Nejvýhodnější tarif předložil T -MOBILE. Po
„dopilování“ podrobností, zejména smlouvy, bude n abídka zveřejněna.
Hlasování: Pro - 14, proti - 0,  zdržel se - 1. Návrh byl přijat/souhlasili i
předsedové DV/.

 Žádosti o právní zastoupení vyřizuje předsedkyně ZV E.Kubíčková denně od 07:00 do
15:00 - nutno přijít osobně na ZV.

 Žádosti o ubytování v Praze vyřizuje místopředseda ZV I.Protivínský denně od 11:00
do 15:00 - nutno přijít osobně na ZV.

 V průběhu měsíce února proběhne na všech střediscích anketa o dalším využ ívání části
sociálního fondu /Rájecké Teplice, příspěvky na dětské tábory a p ermanentky/.

Připomínky středisek:

Maloušová:
-  kladný ohlas na středisku na uzavření KS.

Kuchař:
-  proč se mi ještě nikdo neozval z pojišťovny ČSOB neozval stran povinného ručení?
Odpověď: Pojišťovna ČSOB je zahlcena žádostmi o pojištění  aut, kterým nebyla několik let
placena zákonná pojistka. Z tohoto důvodu se omlouvají a prosí o strpení, postupně budou
jednotlivé zájemce kontaktovat.

 Körner:
-  Jak je možné, že stále přibývají noví TH zaměstnanci, když se stále musí hledat úspor y,
snižují se výkony atd?

Smital:
-  Kdy proběhne hodnocení KS za druhé pololetí?

         Odpověď: koncem ledna, začátkem února.

Ruprich:
- Automat na jídlo na Křivé je stále vyprodaný.

Tořová:
- bude ZV zajišťovat ještě nějakou jinou rekreaci, než je zájezd do Švédska a Dánska?

        Odpověď: Nebude.
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Mandoková:
- podali jsme písemnou stížnost na úklidovou službu.

Ing.Sporysz:
- upozornil na novou možnost objednávání jídel z domova prostřednictvím internetu .

Peřina:
- na trolejbusové provozovně potřebujeme rozšířit možnost parkování pro zaměstnance.
- připomínky rušení spojů a linek.
- vznesl požadavek na rozdělení TH pracovníků ve mzdové statistice -28.000,-Kč bere

z THP málokdo - jedná se o vyšší vedoucí pracovníky.

Řezníčková:
- požadavek na vyplnění evidenčního listu člena závodním výborem, pokud se sám  přijde

přihlásit za člena na ZV.

Protivínský:
- upozornil na přetrvávající problém s vynucováním podepisování „Souhlasů se změnou

týdenní pracovní doby“ na střediscích, i když jsou souhlasy v naprosté většině zbytečné.
Bude řešeno prostřednictvím dopravně -provozní komise.

Nechcete již informačně strádat?
Zaregistrujte se na webových stránkách naší odborové  organizace a budete
dostávat zprávy o nově umístěných informacích a aktualitách na tomto webu
prostřednictvím e-mailu:

www.odborydpo.cz

V Ostravě dne: 23.01.2009                                Bc. Kubíčková Eva
předsedkyně ZV ZO OS DOSIA

     Zapsal : Ivo Protivínský
          místopředseda ZV ZO OS DOSIA

www.odborydpo.cz

