
 

 

 

1

Závodní výbor   
        ZO OS DOSIA při DPO a.s. 
 
 

 
 
 

                      Zápis č.21/2010 
 
    
Ze zasedání -  
závodního výboru Základní Organizace Odborového Svazu DOSIA při DPO 
a.s., konaného dne 10. 11. 2010. 
 
ZV jednal ve složení  - Ing.Kubíčková Eva, Borisová Marie, Dvořáková Jana, 
Kamlerová Eva, Maloušová Jana, Řezníčková Jarmila, Tořová Libuše, Eugel Tomáš, 
Frejkovský Tomáš, Hříbek Zbyněk, Mezihorák Ivo, Ing.Pokojský Čestmír, Protivínský 
Ivo, Ruprich Martin, Smital Petr, Večeřa Jaroslav. 
Omluveni: Čajanová Lea, Waligóra Marek. 
Neomluven: Peřina Oldřich. 
 
 
ZV projednal: 

 
 
� rozvázání pracovního poměru dle § 55, odst.1b ZP: 

      -  Jaroslav Hauber - autobusy Poruba, 
      za účasti jmenovaného i vedoucího Autobusy Poruba, s nesouhlasným 

stanoviskem. ZV doporučuje případ přehodnotit a řešit rozvázáním 
prac.poměru dohodou. 

 
� rozvázání pracovního poměru dle § 52, písm.c ZP: 

      -  Lenka Mikesková - autobusy Poruba, 
      za účasti jmenovaného i vedoucího Údržba majetku, s souhlasným stanoviskem. 
 
� a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 
                 - Jiří Freissler – Vrchní stavba – 2 000,-Kč.  
      Hlasování: Pro - 14, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
� a schválil delegáty, kteří se zúčastní plenární schůze sekce MHD OS DOSIA 

konané ve dnech 24.-25.11.2010: 
- Řezníčková Jarmila, 
- Tořová Libuše, 
- Frejkovský Tomáš, 
- Protivínský Ivo, 
- Ruprich Martin, 
- Smital Petr. 

            Hlasování: Pro - 14, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
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� a schválil požadavek na projednání průběhu voleb sekce MHD V.sjezdu OS 
Dosia, který bude vznesen na plenární schůzi. Konkrétně se jedná o: 

- nemístné poznámky člena volební komise p.Špiny Václava 
- kandidaturu členů, kteří byli současně členy volební komise 
- chybějící plentu pro tajnou volbu 

 
 
Připomínky DV: 
 
p.Hříbek: 
- Stále nejsou dořešeny pracovní úrazy-odškodnění úrazu starého více než 8 měsíců-
vše je doloženo šetřením dispečinku, lékařskými zprávami z chirurgie, přesto 
Mgr.Prášková požaduje potvrzení od obvodního lékaře, že zranění nebylo způsobeno 
vlastní vinou.  
 
p.Maloušová: 
- V oděvním skladě chybí ceník obnošených oděvních doplňků. 
 
p.Smital: 
- Vlivem špatné smlouvy pojištění Generali došlo k poškození našeho řidiče, proto 
navrhuji kompenzaci této škody. 
Odpověď: Návrh je třeba přednést na plenární schůzi.  
 
 
Informace 
 
� 10.11.2010 bylo otevřeno kolektivní vyjednávání. 
� Pracovní skupina se sejde 18.11.2010 v 9:00. 

 
 
 

Příští schůze ZV+místopředsedové+management, se koná 
23.11.2010 v 13:00, v banketce ÚD Martinov. 

 
 

 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

 

 V Ostravě dne: 18. 11. 2010                        Ing. Kubíčková Eva  
                   předsedkyně ZV ZO OS DOSIA 
 
 
 Zapsal :          Ivo Protivínský 
                   místopředseda ZV ZO OS DOSIA 
 
 


