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

DOSIA
při DP Ostrava a.s.

Zápis č. 16/2009
Z řádného zasedání závodního výboru základní organizace odborového svazu DOSIA při DP Ostrava
a.s., konaného dne 09. 09. 2009.

ZV jednal ve složení - Jasková Jana, Kamlerová Eva, Ing. Kubíčková Eva, Maloušová
Jana, Mertová Marta, Tořová Libuše, Vozňáková Ivana, Antes Radim, Bc.Fasora Lubomír,
Frejkovský Tomáš, Kramoliš Jiří, Mihula Bohumil, Ing. Pokojský Čestmír, Pokorný Ivan,
Protivínský Ivo, Raška Jaroslav, Ruprich Martin, Sohr Jiří, Ing.Sporysz Jiří, Večeřa Jaroslav.
Neomluveni – Ondis Miroslav, Peřina Oldřich, Kuchař Dušan.

ZV projednal:

 nástupy a výstupy a celkové stavy zaměstnanců.
 průměrné mzdy v Dopravních podnicích ČR za 1.pololetí roku 2009. DP Ostrava se
konečně dostal na 4. místo v ČR. /viz tabulka v příloze/.
 odškodnění pracovních úrazů.
 náhrady za škody z dopravních nehod.
 vyhodnocení kolektivní smlouvy za 1. pololetí 2009-z naší strany bez připomínek.
 dopis, který bude zaslán primátoru, radě a zastupitelstvu statutárního města
Ostrava, ve kterém ZV vyjadřuje nesouhlas s restrukturalizaci DPO tak jak je
navržena ve studii, kterou si nechalo město vypracovat. Součástí dopisu je i
Oponentura, kterou nechal vypracovat ZV.
 a schválil příspěvek na zakoupení nafty ve výši 2 000,-Kč pro Ivo Protivínského,
který používá své soukromé motorové vozidlo pro účely odborové organizace.
Hlasování: pro 19,
proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
 a schválil zaplacení kulturního programu pro děti v rámci Mikulášské nadílky.
Předběžná cena 10 000,-Kč.
Hlasování: pro 19,
proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

Informace:
 navyšování mzdových pásem se letos v září konat nebude. Pokud by nějaké bylo,
tak až koncem roku, až budou známy předběžné výsledky hospodaření roku.
 PS PČR schválila zákon, který odstraňuje znevýhodnění zaměstnanců pracujících
v nerovnoměrně rozvržené pracovní době v prvních třech dnech nemocenské. Dále
navýšení přídavků na děti o 50,-Kč.
 Firma, která provozuje Penzion Setina v Pusté Polomi/bývalé RZ DPO/, nabízí
zvýhodněnou cenovou nabídku pro kolektivy/tel.: 553673240, 724531537/.
 Zvýhodněné volání T-Mobile i další výhody vyplývající z členství v odborech je
p o u z e pro členy odborů! Pokud má někdo zájem, musí si nejprve podat
přihlášku za člena odborů!!!
 10.09.2009 proběhne pracovní seminář zastupitelstva statutárního města Ostravy
na téma Restrukturalizace DP Ostrava.
 Od příštího roku budou mít řidiči MHD možnost fasovat sportovní letní obuv typu
PRESTIGE.

Připomínky DV:
p. Kamlerová:
- stále jsem nedostala podklady k výběru členských příspěvků od nemocných.
Odpověď: Hospodář p.Čondák vše rozešle.
sl. Tořová:
- stížnosti na objednávání fóliových jídel a na chyby v objednávkách jídel. Stává se, že
chybí i 3 obědy.
Odpověď: Nutno psát ve výdejně do knihy stížností a následně řešit prostřednictvím
stravovací komise.
p. Maloušová:
- v červnu odešel 1 řidič avšak v současnosti máme už zase dva nové v zácviku, i když bylo
řečeno, že se noví nebudou přijímat.
Odpověď: Nutno zjistit jestli se nejedná o kmenové brigádníky.
Bc. Fasora:
- na Hranečníku probíhají momentálně volby.
p. Kramoliš:
- u nás nechce nikdo pracovat v DV, nemáme kandidáty, starý DV už pracovat nechce,
volby nebudou.
Odpověď: Nutno urychleně řešit-nejpozději do konce roku. Starý DV to do té doby
povede.
p. Pokorný:
- Našim řidičům z řad brigádníků se nepočítají ujeté kilometry do soutěže řidičů.
Odpověď: 22.09.2009 bude slavnostní vyhodnocení „milionářů“, budeme tedy
požadovat, aby do soutěže byli hodnoceni i brigádníci.

- Od nových jízdních řádů máme na dělených směnách dlouhé ranní díly. Stává se, že
ranní díl končí okolo 9:30 a v 12:30 má nástup na odpolední díl. Taky se stává, že
z konečné vyjíždí i 3 tramvaje linky č.12 za sebou. Kde jsou úspory?
Odpověď: Toto je nutno řešit prostřednictvím DPK, ale není to tak dávno, kdy jste si
stěžovali, že máte krátké dělené směny a výkon musíte „dohánět“ o volných sobotách a
nedělích. Pokud však do toho půjdeme, je třeba si uvědomit, že je to dvojsečná zbraň!
-Když byly tramvajové výluky na náměstí republiky, museli informátoři stát 9,5 hodiny ve
slunci, dešti, větru, bez možnosti se posadit. Řidič, který si vzal z domova svou židličku byl
seřván dispečerem a byla na něj napsána hlášena.
Odpověď: Toto je nutno řešit prostřednictvím komise BOZP.
p. Kamlerová:
- Proč je nedostatek permanentek?
Odpověď: Permanentek je dostatek, ale každý kdo si ji půjčí ji musí taky hned po
použití vrátit.
- Od října budou opět navýšeny kilometrické proběhy /110 000Km/. Některé tramvaje
jezdí v žalostném technickém stavu.
p. Frejkovský:
- na vrchní stavbě proběhly volby, máme nový DV.
Ing. Pokojský:
- U nás volby teprve proběhnou.
p.Ruprich:
- Volby proběhly, pokračujeme ve stejném složení, zápis o volbách dodáme v příštím
týdnu.

Úkoly pro DV:
 Zvolení předsedové a pokladníci jednotlivých DV podepíší před konferencí Dohody
o provedení práce a Hmotné odpovědnosti, případně se dostaví na ZV k jejich
podepsání .
Zodpovídají: nově zvolení předsedové DV.
 V Dílenských organizacích, kde dojde k výměně celého DV je nutné nejpozději do
konce měsíce září předat veškerou agendu nově zvolenému DV.
Zodpovídají: bývalí a nově zvolení předsedové DV.
 Nejpozději do konference dodají předsedové DV zápisy z ustavujících schůzí DV.
Zodpovídají: nově zvolení předsedové DV.
 K vyúčtování akcí Dílenských organizací je nutno vždy dodat presenční listinu
podepsanou zúčastněnými
Zodpovídají: pokladníci DV.
 Do konce měsíce září 2009 je nutno doručit na ZV objednávky na vánoční
poukázky.
Zodpovídají: pokladníci DV.

 Zájemci o Mikulášskou nadílku z řad členů odborů se nejpozději do 31.10.2009
přihlásí u svého DV a 01.11.2009 pokladníci jednotlivých DV nahlásí počty
/seznamy/ na ZV. Současně odevzdají i vybrané účastnické poplatky /výši poplatku
si určí každý DV sám/.
Zodpovídají: pokladníci DV.

Zapisovatel se tímto omlouvá p.Janě Maloušové, že nebyla
v posledních dvou zápisech uvedená jako zúčastněná.

Příští schůze ZV se bude konat 16.09. 2009 v 13:00 hod v banketce ÚD
Martinov.

Informace z první ruky!
To je registrace na webových stránkách naší odborové organizace:

www.odborydpo.cz

V Ostravě dne: 15. 09. 2009
Zapsal :

Ing. Kubíčková Eva
předsedkyně ZV ZO OS DOSIA
Ivo Protivínský
místopředseda ZV ZO OS DOSIA

