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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.  19/2009

Z  přeloženého zasedání -
závodního výboru základní organizace odborového svazu DOSIA při DP Ostrava a.s.,
konaného dne 12. 10. 2009.

ZV jednal ve složení - Ing. Kubíčková Eva, Protivínský Ivo, Čajanová Lea, Dvořáková
Jana, Kamlerová Eva, , Maloušová Jana, Řezníčková Jarmila, Tořová Libuše, Frejko vský
Tomáš, Kuča Pavel, Mánek Zbyněk, Peřina Oldřich, Ing. Pokojský Čestmír, Ruprich Martin,
Smital Petr, Večeřa Jaroslav, Waligóra Marek.
Omluvena – Zbranková Jaromíra.
Host – Raška Jaroslav.

ZV projednal:

 a schválil návrh DV Trolejbusy a DV Tr olejbusy-vozovna na sloučení. Nejpozději do
31.12.2009, si najdou mezi „dílenskými“ zástupce, který je bude reprezentovat na
jednáních ZV. Do té doby bude mít člen ZV p.Peřina 2 mandáty.
Hlasování:   Pro   17,   proti   0,  zdržel se  0. Návrh byl přijat.

 a schválil pracovní skupinu v tomto složení:
- Jarmila Řezníčková - Tramvaje Mor.Ostrava,
- Martin Ruprich - Tramvaje Mor.Ostrava-vozovna,
- Petr Smital - Autobusy Hranečník,
- Oldřich Peřina - Trolejbusy,
- Tomáš Frejkovský - Vrchní stavba,
- Jaroslav Večeřa - Rozvodné sítě,
- Ivo Protivínský - místopředseda ZV,
- Ing. Eva Kubíčková - předsedkyně ZV.

Hlasování:   Pro   17,   proti   0,  zdržel se  0. Návrh byl přijat.

 a schválil skupinu pro kolektivní vyjednávání v tomto složení:
- Jan Rejský – předseda OS DOSIA
- Mgr. Valentová Renata - právnička OS DOSIA
- Jarmila Řezníčková - Tramvaje Mor.Ostrava,
- Jaroslav Večeřa - Rozvodné sítě,
- Ivo Protivínský - místopředseda ZV,
- Ing. Eva Kubíčková - předsedkyně ZV.

Hlasování:   Pro   17,   proti   0,  zdržel se  0. Návrh by l přijat.
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 a schválil dohadovací komisi pro kolektivní spory  v tomto složení:
- Ing. Eva Kubíčková - předsedkyně ZV,
- Ivo Protivínský - místopředseda ZV,
- Jarmila Řezníčková - Tramvaje Mor.Ostrava,

Hlasování:   Pro   17,   proti   0,  zdržel se 0. Návrh byl přijat.

 Návrh kolektivní smlouvy předložený vedením společnosti. Tento návrh podrobněji
prostuduje pracovní skupina, která se sejde dne 13.10.2009 v 10:00 na provozovně
Trolejbusy.

 a schválil žádost o podporu v nezaviněné tíživé situaci:
-  Petr Tomeček – řidič autobusu –/ve formě věcného daru pro dítě, ve výši

3.000,-Kč/.
Hlasování: Pro - 16, proti - 0,  zdržel se - 1. Návrh byl přijat.

 a schválil žádost o podporu v nezaviněné tíživé situaci:
- Jaroslava Gibalová – předprodej jízdenek – 2 000,-Kč.

Hlasování: Pro - 16, proti - 0,  zdržel se - 1. Návrh byl přijat.

 Žádost šachového oddílu TJ Dynamo DPO o příspěvek na zakoupení 2 ks
šachových hodin v hodnotě 3 200,-Kč.  ZV odsouhlasil příspěvek ve výši 1 600,-Kč.
Hlasování: Pro - 16, proti - 0,  zdržel se - 1. Návrh byl přijat.

Informace:

 Celopodniková konference se koná dne 04.12.2009 ve 14:30.
 V pátek 19.02. 2010 se bude konat ples naší odborové organizace.

Připomínky DV:

p. Smital:
- vyhrál soudní spor o neplatnost výpovědi. Požádal tímto předsedkyni ZV o intervenci u
ředitele společnosti o opětovné zařazení na Hranečník. Jednak když před léty nastupoval
do DPO, tak si vybral právě Hranečník pro jeho snazší dost upnost z Havířova, kde bydlí. A
jednak proto, že byl opětovně zvolen jako předseda DV na Hranečníku a tímto by mu bylo
znemožněno řádně vykonávat tuto funkci. Navíc nebýt této neplatné výpovědi, pracoval by
na Hranečníku doposud.

Odpověď: Musíme vyčkat na nabytí právní moci rozsudku.
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p. Řezníčková:
- naši manipulanti na konečn é ve Výškovicích v dělených směnách mají placenou směnu
v délce 7,5 hodiny i když odpracují  8 hodin. Z které čtyřhodinové části se jim odpočítává
půlhodinová pauza na jídlo a oddech? Byl vznesen  dotaz u vedoucího, ale zatím jim to
nedokázal nikdo vysvětlit.

p. Ruprich:
- jak to vypadá s T-mobilem?
Odpověď: Zatím je v jednání. Bližší informace budou 21.10.2009.

p. Maloušová:
- jsou nějaké nové informace o r estrukturalizaci?
Odpověď: Na základě našeho dopisu, kterým jsme oslovili Primátora, Radu a
Zastupitelstvo statutárního města Ostravy, si primátor pozval na radnici ředitele DPO a
nechal si zpracovat další posudek od právníka. Seznámeni s výsledky budeme na valné
hromadě.

- dozvěděla se na školení, že peníze za úsporu nafty se budou vyplácet pouze těm řidičům,
kteří uspoří více než 400,-Kč/měsíc. Co se děje s penězi, které nejsou takto vyplaceny?

- proč se nedají proplatit pohonné hmoty při zazimování kar avanu?
Odpověď: Protože by se musela zaplatit i silniční daň. Dotyčnému, který použil své
os.vozidlo pro účel Dílenské organizace lze z vlastních prostředků proplatit věcný dar
třeba na zakoupení pohonných hmot.

sl. Tořová:
- připomínky k zápisu z Dopravně-provozní komise. Chybí tam zmínka o tom, jak byl
problém vyřešen, nebo zda se vůbec řešil.
Odpověď: Místopředseda ZV bude připomínkovat na DPK.

p. Frejkovský:
- Komu máme odevzdat přihlášky na Mikulášskou nadílku a jaký bude účastnický
poplatek?
Odpověď: ZV zaplatí program a DV si zaplatí večeře /100, -Kč/ a balíčky pro děti/70.-
Kč/. Je plně v kompetenci jednotlivých DV, jak vysoký poplatek vyberou. Rozdíl si každý
DV doplatí.

- požadavek na umístění Knihy přání a stížností přímo v jídelně na viditelném místě.
Odpověď: Kniha je vydávána na požádání. Už se stalo, že se ztratila. Kdo má nějaký
názor, neměl by se bát, či stydět jej říct i veřejně.

p. Ing. Pokojský:
-  vedoucí nás osočil, že jsme nutili zaměstnance k podpisu Petice.
- pro oddělení MTZ se připravují nové prostory v části bývalého oděvního skladu.
Zaměstnanci, kterých se to týká, mají jisté obavy z budoucího pracovního prostředí
(větratelnost, hluk, tepelná pohoda a zejména přístup světla a blízkost transformátorů).
Žádají tímto stanovisko komise BOZP k této stavbě.

p. Dvořáková:
- 20.10.2009 máme jednání s vedením společnosti-ohledně kantýn.
- Tím, že jsme začali do fólií dávat námi uvařené jídlo, zvýšil se o ně zájem.
- Máme problémy s kvalitou hovězího masa, často zapáchá.
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Úkoly:

 Jednotlivé DV projednají připomínky a podněty do nové Kolektivní smlouvy a
nejpozději do konce listopadu 2009 odevzdají na ZV.

 Jednotlivé DV vyplní kmenové listy nově zvolených dílenských výborů a vyplněné
co nejdříve odevzdají na ZV.

 Noví členové ZV zašlou svou fotografii pro webové stránky ve formátu jpg. na
email: piwosch@seznam.cz.

Příští schůze ZV se bude konat 21.10. 2009 ve 13 :00 hod v zasedací místnosti
společnosti.

V Ostravě dne: 15. 10. 2009                      Ing. Kubíčková Eva
předsedkyně ZV ZO OS DOSIA

     Zapsal : Ivo Protivínský
          místopředseda ZV ZO OS DOSIA

www.odborydpo.cz
 =

vaše cesta k informacím

piwosch@seznam.cz
www.odborydpo.cz

