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Závodní výbor
        ZO OS DOSIA při DPO a.s.

Zápis č.23/2010

Z mimořádného zasedání -
závodního výboru Základní Organizace Odborového Svazu DOSIA při DPO
a.s., konaného dne 01. 12. 2010.

ZV jednal ve složení - Ing.Kubíčková Eva, Čajanová Lea, 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, Wa ligóra Marek.
Neomluven: Peřina Oldřich.

ZV projednal:

 nástupy a výstupy zaměstnanců,

 náhrady škod z dopravních nehod,

 vývoj průměrné mzdy za leden až říjen 2010 , ve srovnání se stejným období
roku 2009,

 a schválil návrh Rozpočtu na rok 2011
Hlasování: Pro - 16, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat.

 a schválil návrh Zásad hospodaření pro rok 2011
            Hlasování: Pro - 16, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat.

 a schválil všechny zásadní návrhy ke Kolektivnímu vyjednávání, př edložené
pracovní skupinou.
Hlasování: Pro - 16, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat.

 situaci v Dílenské organizaci Vozovna Poruba, kde byl vznesen požadavek 15
členů na odstoupení stávajícího DV a vypsání nových voleb.

 požadavek pracovní skupiny na odstoupení Ing. Kubíčkové Evy z funkce
předsedkyně ZO OS DOSIA při DPO a.s.  Předsedkyně tento požadavek
akceptuje a k 31.12.2010 ukončí svou činnost v této funkci.
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Připomínky DV:

sl.Tořová:
- Je pravdou, že předsedkyni bylo nedávno nabídnuto ředitelem DPO pracovní
místo v dceřinné společnosti?
Odp.Ing.Kubíčkové:
- Před dvěma měsíci jsem vám oznámila, že pokud se atmosféra v ZV nezklidní,  že
skončím. Na tomto podkladu jsem jednala i s ředitelem společnosti, ten se dotázal zda
chci jít do dcery. Odpověděla jsem, že bych chtěla zůstat v DPO.

p.Kamlerová:
- Požadavek na zajištění jmenného seznamu  zaměstnanců přecházejících do dceřinné
společnosti a taktéž jmenný seznam členů odborů .
- Naši členové nesouhlasí s tím aby byly dvě kolektivní smlouvy a aby naši členové
Dílenské organizace ÚD Martinov museli přejít podle pracoviště do jiných
Dílenských organizací ZO OS DOSIA. Pokud by k tomu mělo dojít, žádají o výstup z
odborů.
Odpověď:
- Pro naši ZO je nepřijatelné uzavření dvou kolektivních smluv. Skupina pro kolektivní
vyjednávání má mandát  toto odmítnout.

p.Maloušová:
- Na konečné Otakara Jeremiáše, bude zřízeno občerstvení, tzv. „hladové okno“
s nočním provozem. Budou problémy se zásobováním  tohoto provozu i s větším
množství lidí, kteří se budou „motat“okolo.  Stojí DPO tento nájem za tyto problémy?
Tento problém předneseme i na DPK.

Příští schůze ZV + místopředsedů DV, se koná před konferencí
dne 17.12.2010 ve 13:00 hodin, v sále ÚD Martinov.

Náš web:

www.odborydpo.cz

 V Ostravě dne: 08. 12. 2010                       Ing. Kubíčková Eva
předsedkyně ZV ZO OS DOSIA

 Zapsal :   Ivo Protivínský
místopředseda ZV ZO OS DOSIA

www.odborydpo.cz

