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Závodní výbor základní organizace  
Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a 

autoopravárenství Čech a Moravy 
DOSIA 

         při DP Ostrava a.s. 
 
 
 

                      Zápis č.  11/2009 
 

Z řádného zasedání  -  
závodního výboru základní organizace a předsedů dílenských výborů  
odborového svazu DOSIA při DP Ostrava a.s., 
konaného dne 24.06.2009. 
 
ZV jednal ve složení  - Jasková Jana, Kamlerová Eva, Ing.Kubíčková Eva, Maloušová 
Jana, Bc.Fasora Lubomír, Kramoliš Jiří, Ing.Pokojský Čestmír, Pokorný Ivan, Protivínský 
Ivo,  Raška Jaroslav, Ruprich Martin, Sohr Jiří,  Ing.Sporysz Jiří, Večeřa Jaroslav. 
Předsedové DV -  Körner Slavomír, Kuchař Dušan, Orlíček Pavel. 
Omluveni -  Mertová Marta, Tořová Libuše, Vozňáková Ivana,  Antes Radim, Bernatík 
Zdeněk, Smital Petr, Řezníčková Jarmila. 
Neomluveni – Ondis Miroslav, Peřina Oldřich. 

 
 

  ZV projednal: 
 
� a schválil žádost o podporu při rozvázání pracovního poměru: 

- Věra Čechová – uklízečka – 2.000,-Kč. 
                        Hlasování: Pro - 14, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat.  
� nástupy a výstupy a celkové stavy zaměstnanců. 
� výluky kantýn v období letních měsíců /dle KS/ proběhnou: 
 Autobusy Hranečník 07.07. – 17.07.2009 
 Trolejbusy   27.07. – 07.08.2009  
 Vozovna Poruba  10.08. – 21.08.2009  
 ÚD Martinov   10.08. – 21.08.2009 
� rozvázání pracovního poměru dle § 55, odst. 1b): 
             -   Martina Fellerová – řidička Tramvaje Poruba   
� zápis z třístupňové kontroly BOZP na provozovně trolejbusy údržba a trolejbusy 

výroba. 
� vývoj průměrné mzdy za leden až květen 2009, ve srovnání se stejným období roku 

2008. 
 

  
 
Informace: 
 
� Dne 12.09.2009 proběhne turnaj v tenise – informativní plakáty budou vyvěšeny 

v průběhu prázdnin. 
� Členům odborů, kteří nebudou mít zaplacené čl.příspěvky za dobu 

nemoci /3,-Kč/kalendářní den - od nového roku již zaměstnavatel za 
nemocné neodvádí/, nemůžou být poskytnuty žádné výhody 
vyplývající z jejich členství ! 
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� Proběhlo jednání s ředitelem společnosti ohledně cen obědů. Bylo přislíbeno, že 
závodní kuchyně nebude nakupovat polotovary v takovém množství jak doposud, 
ale budou vyrábět sami. 

� Zájemci o zvýhodněné telefonování u T-Mobile /sleva 40% proti 
běžnému tarifu operátora/, se můžou obracet přímo na obchodního 

zástupce T-Mobile p.Aleše Ďurku-tel.: 603 481 853, který se 
s ním dohodne na podrobnostech/vč.klientů T-Mobile/ a sepíše 
účastnickou smlouvu a až zájemce obdrží poštou SIM kartu, příp.i 
vybraný telefon přijde na ZV, kde podepíše Zprostředkovatelskou 
smlouvu a Dohodu o srážkách ze mzdy a složí kauci 500,-Kč. Po 
provedení těchto úkonů, bude zájemci aktivováno volání. 

 
 
 

Úkoly: 
 
� Svolat mimořádnou stravovací komisi za účasti předsedkyně ZV.  

 
 
 
Připomínky DV: 

  
  

p.Večeřa: 
      - Na výstavě Raildays bylo prezentováno posunovací zařízení E-maxi od firmy AGRI 

FAIR s.r.o., které by bylo vhodné užívat místo ručního posuvu vozů v Martinově a 
vozovně tramvají Poruba. 

      - Poděkoval místopředsedovi ZV za získání certifikátů na pracovní obuv zn. Prestige. 
  
 

     p.Maloušová: 
- Na autobusech Poruba kolují „zaručené“ zprávy o připravovaném hromadném 
propouštění od prosince, které se bude zejména týkat služebně starších řidičů. 
Odpověď: Vše se bude odvíjet od toho, jaká bude podepsaná smlouva s městem. Což 
je teď předčasné. 
- Připomínka k nedořešeným problémům na DPK/ořezy větví/. 
Odpověď: Je důležité probrat všechny připomínky s vedoucím provozovny-některá 
řešení jsou v jeho kompetenci, zbytek se pak řeší prostřednictvím DPK. 
(Pozn.zapisovatele: ořezy větví, vykácení keřů, příp.stromů na území spadající pod 
ÚMOb Poruba jsou vesměs problematické-nechtějí požadavkům podniku vycházet 
vstříc. Viz zastávky B.Nikodéma a Heyerovského.) 
 
 
p.Orlíček: 
- Nemáme žádnou představu jak u nás dopadnou volby do DV. 
 
 
p.Pokorný: 
-  Požadavek na vytvoření informačního materiálu o výhodách členství v odborech. 
-  Na provozovnu přišly konečně poukázky Artur  v hodnotě 500,-Kč a za dva dny se již 
pro velký zájem vydávaly pouze poukázky za 300,-Kč. 
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p.Kamlerová: 
- Požadavek na porovnání množství obědů vařených ZK v období květen – červen 
2008 a 2009. 
Odpověď: Toto je v kompetenci stravovací komise. 
-  V ÚD Martinov  spokojenost s náhradním stravováním.   

      -  Jak je možné, že DV schválí členovi odměnu při prvním odchodu do důchodu 
3.000,- Kč a na ZV se dozví, že dostane jen 1.500,-Kč? 

      Odpověď: V zásadách hospodaření je uvedena částka 1.500,-Kč, tedy ani DV ji  
nemůže navýšit. Je třeba si prostudovat „Zásady hospodaření“ schválené konferencí 
a řídit se jimi do té doby, než budou schválené zásady nové! 

 
p.Sohr: 
- Počínaje 01.07.2009 dochází k zásadní změně pracovní doby revizorů. V sobotu a 
neděli budou pracovat maximálně 4 revizoři v ranní směně a 4 revizoři v odpolední 
směně. 
 
p.Protivínský: 

      - K získaným Certifikátům pro pracovní obuv Prestige:  
      Dle těchto certifikátů obuv splňuje vše, co požadují normy ČSN EN ISO 20344 ČSN a 

EN ISO 20347 , tedy i to, co p.Pechancovi na této obuvi vadilo. Což ve výsledku 
znamenalo, že nevydal doporučení k užívání této obuvi pro řidiče MHD.  
 

 
 
 

Chcete informace z první ruky? 
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 
 

 
 
 

Příští schůze ZV+DV bude 22.07.2009 ve 14:00 hod v zasedací místnosti společnosti. 

 

V Ostravě dne: 26.06.2009                                  Ing. Kubíčková Eva  
                   předsedkyně ZV ZO OS DOSIA 
 
     Zapsal :        Ivo Protivínský 
                             místopředseda ZV ZO OS DOSIA 

 


