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Závodní výbor   
        ZO OS DOSIA při DPO a.s. 
 
 

 
 
 

                      Zápis č.19/2010 
 
    
Z přeloženého zasedání -  
závodního výboru Základní Organizace Odborového Svazu DOSIA při DPO 
a.s., konaného dne 12. 10. 2010. 
 
ZV jednal ve složení  - Ing.Kubíčková Eva, Čajanová Lea, Kamlerová Eva, 
Maloušová Jana, Řezníčková Jarmila, Tořová Libuše, Eugel Tomáš, Mezihorák Ivo, 
Peřina Oldřich, Ing.Pokojský Čestmír, Ruprich Martin, Slíva Zdeněk (zastupuje 
Smitala Petra), Večeřa Jaroslav, Waligóra Marek. 
Omluveni: Borisová Marie, Dvořáková Jana, Frejkovský Tomáš, Protivínský Ivo. 
Neomluven: Hříbek Zbyněk. 
Hosté: Ing.Mlčák David, Vozňáková Ivana. 
 
ZV projednal: 

 
 
� rozvázání pracovního poměru dle § 52, písm.g, ZP 

      -  Jiří Lidařík - tramvaje Poruba, 
      bez účasti jmenovaného i bez vedoucího Tramvaje Poruba-doprava se 

souhlasným stanoviskem. 
 
� a schválil proplacení nákladů na oběd pro účastníky demonstrace v Praze dne 

21.09.2010. 
            Hlasování: Pro - 14, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
� a schválil příspěvek pro účastníky zájezdu do Vídně ve výši 300,-Kč/člen 

odborů, který se bude konat 9.12.2010 
            Hlasování: Pro - 14, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
� a ukládá p.Františku Snášelovi (DV „Sládkova“) uhradit ZO OS DOSIA při DPO 

a.s., náklady za jízdné na V.sjezd OS DOSIA, ve výši 580,-Kč, kterého se bez 
řádné omluvy nezúčastnil. 

            Hlasování: Pro - 8, proti - 1,  zdržel se - 5. Návrh byl přijat. 
 
� dopis z DV Tramvaje Mor.Ostrava-vozovna, ohledně voleb do dozorčí rady. Tato 

problematika byla již jednou řešena 23.6.2010, kdy ZV přijal k tomuto 
problému usnesení (viz zápis č.13/2010) . Je třeba se ztotožnit s výsledky  
regulérních voleb do DR a přestat vyvolávat nesmyslné spory, které k ničemu 
nevedou, zaměřit se na odborovou práci pro kterou jsme byli zvoleni. V chaosu, 
který v současné době panuje ve společnosti a potažmo i v ZV, se nedá kvalitně 
pracovat a už vůbec ne kolektivně vyjednávat. Bylo by dobré, aby  členové ZV  
dodržovali stanovený postup při projednávání různé problematiky (nejprve na 
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středisku s jeho vedením a až poté prostřednictvím ZV s vedením společnosti). 
Jednotným postupem, slušným vystupováním a za použití určité dávky 
diplomacie, nás začne opět vedení brát jako rovnocenného partnera. 

 
� připomínku z DV autobusy Hranečník stran porušování zákona 361 a 

provozního předpisu D 2, ke kterému dochází na zastávce l.č. 99 Nemocnice, 
která je opatřena označníkem nácestné zastávky a při tom je využívána jako 
nástupní i výstupní zastávka. 
Odp.Ing.Mlčáka: v označení této zastávky nevidíme žádný problém, řidiči, 
kteří chtějí použít sociální zařízení, musí zavolat na dispečink, tuto potřebu 
nahlásit a jet se zpožděním.  
Dále Ing.Mlčák informoval o dvou nehodách tramvají, které se staly v pondělí 
dne 11.10.2010, kdy došlo k přejetí chodce a řidič  tramvaje č.5 si nenavolil 
cestu a po vypnutí el.proudu ujel ještě cca 500 metrů. 

 
 
Připomínky DV: 
 
sl.Tořová: 
- Volání z vozu neoprávněnou osobou(obviněn řidič tramvají Poruba). 
Odpověď Ing.Pokojského: Ze 2  vozů určených k likvidaci (v OKV) někdo 
odstřihnul a odebral radiostanice, dříve než dostal p. Tábor požadavek na demontáž. 
Mohlo by to mít souvislost, pokud se radiostanice nenajdou u zodpovědných 
pracovníků OKV. 
 
p.Řezníčková: 
- Informovala o vyřešených turnusech na středisku a podala dotaz na p.Vozňákovou, 
co je pravdy na jejím prohlášení o nečinnosti delegátů plenárních zasedání.  
Odpověď p.Vozňákové: Toto je záležitost našeho střediska a moje formulace nebyla 
správně pochopena. 
 
 
 
Informace 
 
� Pracovní skupina se sejde 18.10.2010 v 9:00 hodin. 

 
 
 
Úkoly: 
 
- Jednotlivé DV dodají nejpozději do 30.11.2010 změny v pojištění DAS pro rok 2011 
prostřednictvím seznamů(odsouhlasení), které jim místopředseda zašle.   
Zodp.: předsedové DV. 
 
- Konečné vyúčtování pokladen DV bude provedeno nejpozději do 20.12.2010. Jiný 
termín nutno dohodnout osobně! 
Zodp.: předsedové a pokladníci DV. 
 
- Do 30.11.2010 nutno odevzdat na ZV seznamy „Rozdělení finančních prostředků, 
určených na mobilní komunikaci DV. 
Zodp.: předsedové DV. 
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- Do 31.10.2010 nahlásit termíny střediskových konferencí 
Zodp.: předsedové DV. 
 
- Do 31.10.2010 poslat písemně připomínky ke kolektivnímu vyjednávání. 
Zodp.: předsedové DV. 
 
- Do 05.11.2010 nahlásit p.Řezníčkové zájemce o účast na Mikulášské nadílce. 
Zodp.: předsedové DV. 
 
 
 
 
Příští schůze ZV+místopředsedové, se koná 26.10.2010 ve 14:00, 

v banketce ÚD Martinov. 
 
 

 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

 

 

 V Ostravě dne: 13. 10. 2010                        Ing. Kubíčková Eva  
                   předsedkyně ZV ZO OS DOSIA 
 
 
 Zapsal :          Ivo Protivínský 
                   místopředseda ZV ZO OS DOSIA 
 
 


