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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.  4/2009

Ze zasedání -
Závodního výboru Odborové organizace  při DP Ostrava a.s., společně
s předsedy dílenských výborů a managementu DP Ostrava a.s.,
konaného dne 25.02.2009 .

ZV jednal ve složení - Bc.Kubíčková Eva, Jasková Jana, Kamlerová Eva, Maloušová Jana,
Mertová Marta, Vozňáková Ivana, Antes Radim, Bc. Fasora Lubomír, Kramoliš Jiří,
Ing.Kudela Zdeněk, Ing.Pokojský Čestmír, Pokorný Ivan, Protivínský Ivo,  Raška Jaroslav,
Ruprich Martin, Ing. Sporysz Jiří, Večeřa Jaroslav.
Předsedové DV – Dvořáková Jana, Tořová Libuše, Řezníčko vá Jarmila, Bednařík Zdeněk,
Körner Slavomír, Kuchař Dušan, Smital Petr,
Omluven: Orlíček Pavel,
Management – ing. Kořínek František, Ing. Filipová, ing.Hanzelka Radoslav, Ing. Mlčák
David, Matysík Vladimír.

ZV projednal:

 Návrh programu pracovní konfere nce, která se koná dne 25.03.2009 ve 14:30 v sále
ÚD Martinov. Delegační lístky u zástupců DV na jednotlivých provozovnách.

 Podmínky zvýhodněného volání pro členy odborů nabídnutého firmou T -Mobile.
Bližší informace najdete počátkem břez na na našich webových stránkách a prezentace
produktu proběhne na pracovní konferenci.

 Vyhodnocení plnění kolektivní smlouvy za rok 2008:
- Porušení článku Vztahy mezi smluvními stranami, odst. 1.2.1.3, z důvodu

propuštění předsedy DV Autobusy Hranečník p.Petra Smitala,
- Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci a pracovní prostředí, odst. 6.1.4, kdy

zástupce odborové organizace nebyl nikdy v průběhu roku přizván k šetření
závažných pracovních úrazů.

 Zápis z provedení třístupňové kontroly BOZP v ÚDM
 Stavy zaměstnanců
 Vývoj průměrné mzdy za období leden
 Informaci o zahájení kontroly z Oblastního Inspektorátu práce
 Čerpání svépomocného podpůrného fondu za rok 2008

ZV schválil:

 Věcný dar v hodnotě 1.000,-Kč Martě Mertové a Evě Kamlerové a v hodnotě 500,-Kč
Janě Jaskové a Ivaně Vozňákové za celoroční výpomoc při zabezpečení všech schůzí
ZV v uplynulém roce.
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 Věcný dar/nafta/  v hodnotě 1.500,-Kč Ivo Protivínskému, za používání svého
soukromého automobilu pro účely ZV.

  Hlasování: Pro - 17, proti - 0,  zdržel se - 0. Oba návrhy byly přijaty.

Připomínky  Dílenských výborů:

p.Maloušová Jana – DAP
- chystá se v březnu propouštění řidičů?
Odpověď: Ředitel nás ujistil, že do 30.6. se s propouštěním nepočítá.

p. Kamlerová Eva – ÚDM
-  V létě má být jídelna a kantýna uzavřena na 3 měsíce, jak bude zajištěno stravování ?
Odpověď: Dotazovat se managementu až se dostaví na jednání.
- Proč má kantýna prodejní dobu od 7:00 do 13:00? Odpolední směny si nemůžou nic
koupit!
Odpověď: Vzhledem k tomu, že se nejedná o povinnost zaměstnavatele zajiš ťovat prodej,
provoz kantýn je ztrátový a skladba uskutečněných prodejů  neodpovídá původnímu účelu
kantýn (70% tržeb je za cigarety a nápoje a až zbylých 30% za svačiny) , nebude ZV tlačit na
změnu prov.doby. Viz minulý rok na Hranečníku -řidiči se dožadovali rozšíření prov.doby,
byl tedy zahájen prodej již od 4:00 a ve výsledku docházelo k tomu, že v době od 4:00 do
6:30 využilo rozšíření prov.doby max. 5 lidí denně, z čehož polovina byli dělníci před
nástupem na ranní směnu. Po měsíci byla prov.doba vrácena do původní podoby .

p. Mertová Marta – ZK
- Kantýna bude uzavřena od 01.06. na dobu 1 měsíce.

p. Fasora Lubomír – AH
-  byli jsme s I.Protivínským za vedoucím  a řešili  jsme případy plánování dovolených do
povinného měsíčního výkonu, ještě nedořešeno. Na Hranečníku byla DN, kdy řidič
neubrzdil autobus na zledovatělém povrchu mezi myčkou a budovou lehké údržby  a narazil
do budovy myčky.

p. Protivínský Ivo – DAH – „Sládkova“
- Cca měsíc před touto událostí na jednání komise BOZP, bylo našim zástupcem v komisi
p.Slívou upozorněno na přetrvávající problém  s odklízením sněhu a s následným posypem,
kdy tento je prováděn až po nástupu ranní směny a ne před výjezdy autobusů
z Hranečníku, takže hrozí nebezpečí úrazu, či DN. Z tohoto důvodu nebyl řidič potrestán,
ani nebude hradit vzniklou škodu.

p. Ruprich Martin – TMO-vozovna
-  představil nového předsedu DV pana Zdeňka Bernatíka.
-  opět upozornil na to, že jídlo v automatu je cca o 100% dražší!!!
Odpověď: pokud toto předražené jídlo budou zaměstnanci kupovat, tak se těžko cena
změní. Tržní zákony nelze změnit -pokud je poptávka, je i nabídka.

p. Tořová Libuše – TP
-  zvážit zda by se nedal změnit materiál stejnokrojových kalh ot-je nepříjemný, např.za
manšestr.
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Odpověď: Není to ani 2 roky, kdy se nám podařil změnit materiál u zimních kalhot, který
schvaloval ZV, na základě průzkumu a testování u řidičů  MHD.

V 15:00 hod. se jednání zúčastnilo vedení společnosti.

 Ing.Kořínek
-  informoval o zřízení nového odboru Centrální nákup od 01.03.2009. Zrušení skladu

tiskopisů-tyto se nyní zajišťují prostřednictvím internetu.
-  Město vybralo firmu na zpracování studie restrukturalizace DP. Studie by měla být

hotova cca do května.

 p.Matysík
- seznámil s vývojem mezd za rok 2008 a s plněním KS.

 Ing. Hanzelka
- informoval o plánu investic pro letošní rok. Letos se počítá s nákupem 10 kusů 12-ti

metrových autobusů, 6 kusů kloubových autobusů, 1 15 -ti metrový autobus.
Dále informoval o zvažované možnosti nákupu a provozování autobusů na alternativní
pohon jako je plyn, příp. provoz elektrobusů  apod.

   Počítá se se zabezpečením tramvajové trati do Kyjovic, s odděleným pracovištěm na
mytí motorů na provozovně Hranečník, se stavbou odstavné plochy pro autobusy na
vozovně trolejbusů, s likvidací galvanovny v ÚDM.

 Ing.Mlčák
-  o připravovaných změnách k 08.03.2009

 Ing.Filipová
- informovala o výsledcích hospodaření za rok 2008, o vývoji průměrné mzdy.

Diskuze a dotazy na management:

p.Protivínský:
- řidičům na prov.Hranečník bylo do povinného výkonu na měsíc březen
vsazeno čerpání ŘD, o které řidiči nežádali -neměli ji zakomponovanou
v plánu čerpání dovolené. Je tím vykrýván povinný výkon -což je v situaci,
kdy jezdí volné směny brigádníci jak z řad důchodců, tak i managementu
provozovny, naprosto nevhodné.
Odpověď ing. Mlčáka: Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel -je nutno ji čerpat
v průběhu celého roku, na Hranečníku nám znatelně poklesly nemocenské,  důchodcům je
plánováno jen 44 hod.měsíčně, v současnosti je nadstav řidičů autobusů, jsou zde řidiči se
smlouvou na dobu určitou, které nechceme propouštět -nastanou výluky a budeme je
potřebovat. Dovolená byla přidělována mimo plán dovolených max.do 2 -3 dnů.

p.Fasora, p.Smital:
- pokud by skutečně šlo to ušetřit směny pro kmenové řidiče, dalo by se to
pochopit. Jenže službyvedoucí p.Szarowský  nařídí čerpání dovolené a sám
si píše směny na soboty a neděle. THP měli v podniku nejvyšší nárůst mezd,
přesto si ještě chodí přivydělávat k nám.
Odpověď ing. Mlčáka: Nechám si předložit plán směn a skutečně odpracované směny.
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p.Protivínský
- kdy bude další DPK? Poslední byla v lednu a od té doby nic.
Odpověď ing. Mlčáka: Další DPK bude počátkem bř ezna.

p.Pokorný:
- řidiči, kteří jdou na Preventivní prohlídky musejí dlouho čekat než přijdou

na řadu a to přesto, že jsou objednaní na určitou hodinu.
Odpověď p. Matysíka: O tomto problému víme, probíhají jednání s ředitelem  železniční

polikliniky ke sjednání nápravy.

p.Maloušová
- na provozovně se hovoří o změně vedoucího provozovny.
Odp.ing.Mlčáka: Počítáme se p.Špačkem na jiném postu než je vedoucí provozovny.

Ing.Sporysz:
- ing.Hanzelka řekl, že se p řipravuje výběrové řízení na  obnovení
rekonstrukcí a modernizací tramvají. Proč tyto rekonstrukce neprovádíme
sami, když v minulosti jsme tuto činnost vykonávali?
Odpověď ing. Hanzelky : To se nevylučuje.
Odpověď ing.Kořínka: Podmínkou je, že v rámci dotací z evropských fondů doložíme, že
vůz jsme zaplatili-je náš. Obsah prací v DP zůstane beze změn.

p.Kamlerová
- Mluví se o tom, že bude větší výluka stravování.  Jak bude zajištěno
stravování po dobu výluky v červnu tohoto roku?
Odpověď p.Matysíka a ing.Kořínka: Protože teprve proběhne odborem Ostatní majetek
zjištění skutečného stavu, v tuto chvíli nejsme schopni říct co a v jakém rozsahu bude
v rámci této výluky provedeno , nejsme ale zastánci provizorních oprav . Hlady, ale
nebudete.

p.Řezníčková
- Nebylo by vhodnější rekons truovat tramvaje TV 8, namísto spolehlivých T
3?
Odpověď ing.Hanzelky: Víme o problematičtějších tramvajích ale T3 nemohou jezdit
věčně-už jsou za zenitem/vysoká spotřeba el.energie apod./ -bude se jednat o nejstarší
vozy.

p.Pokorný:
- nebylo by možné u Varií upravit větrací okénko v kabině řidiče-v létě je
tam na padnutí.
Odpověď ing.Hanzelky:  Počítáme s výkonnějšími klimatizacemi a dalšími úpravami -
kamery na dveře apod.

sl.Tořová:
- v jakém stádiu je příprava prodeje  jízdenek prostřednictvím SMS?
Odpověď ing.Kořínka:  Probíhá výběrové řízení. Předpoklad je, že by se to mělo
rozběhnout ve 3. čtvrtletí.

p.Řezníčková
- Nebylo by vhodnější rekonstruovat tramvaje TV 8, namísto spolehlivých T
3? Budou na rekonstruovaných tramvajích spolehlivější el. plošiny?
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Odpověď ing.Hanzelky: Víme o problematičtějších tramvajích ale T3 nemohou jezdit
věčně-už jsou za zenitem/vysoká spotřeba el.energie apod./ -bude se jednat o nejstarší
vozy. Co se týče plošin, jednáme pravidelně s výrobci-požadujeme alespoň 99%
spolehlivost-bohužel nejsou schopni nám ji zaručit.

Chcete dostávat prostřednictvím e -mailu upozornění na aktuální
informace umístěné na našich webových stránkách?

Zaregistrujte se:

www.odborydpo.cz

V Ostravě:06.03.2009 Bc. Kubíčková Eva
předsedkyně ZV ZO OS DOSIA

Zapsal : Ivo Protivínský
místopředseda ZV ZO OS DOSIA

www.odborydpo.cz

