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Závodní výbor   
        ZO OS DOSIA při DPO a.s. 
 
 

 
 
 

                     Zápis č.24/2010 
 
    
Z mimořádného zasedání -  
závodního výboru Základní Organizace Odborového Svazu DOSIA při DPO 
a.s., konaného dne 10. 12. 2010. 
 
ZV jednal ve složení  - Ing.Kubíčková Eva, Borisová Marie, Čajanová Lea, 
Kamlerová Eva, Maloušová Jana, Řezníčková Jarmila, Tořová Libuše, Eugel Tomáš, 
Frejkovský Tomáš, Hříbek Zbyněk, Mezihorák Ivo, Ing.Pokojský Čestmír, Protivínský 
Ivo, Smital Petr, Večeřa Jaroslav, Waligóra Marek. 
Omluveni: Dvořáková Jana, Peřina Oldřich, Ruprich Martin. 
 
ZV projednal: 

 
� informace o průběhu kolektivního vyjednávání, 
 
� informaci o jednání zástupců odborových organizací působících v dopravě 

v Ostravském regionu. Zástupci se dohodli na vzájemné podpoře a na 
nenahrazování stávkujících,  

 
� informaci o přípravě celopodnikové konference. Byli pozváni Primátor Kajnar a 

jeho náměstci Boháč a Madej. Účast potvrdil náměstek primátora pro dopravu Ing. 
Aleš Boháč. Primátor se omlouvá, 

 
� informaci Ing. Kubíčkové o nabídnuté funkci Vedoucí odboru řízení lidských 

zdrojů. Ing. Kubíčková by tuto nabídku  přijala za podmínky, že by nebyla 
v pokračujícím kolektivním vyjednávání členem vyjednávací komise za 
zaměstnavatele. Na toto ředitel nechce přistoupit, 

 
� a schválil návrh pracovní skupiny, dle kterého by se místopředseda ZV účastnil 

všech jednání společně s Ing. Kubíčkovou. Dále pokud by bylo třeba podepsat 
jakoukoliv dohodu, či smlouvu, k podpisu by byl společně s předsedkyní přizván i 
místopředseda, 
Hlasování:       pro  14,   proti   0,  zdržel se 0.  Návrh byl přijat. 

 
� informaci o proběhlé schůzce s firmou DELIKOMAT zajišťující provoz prodejních 

automatů. Bylo dohodnuto, že doplňování chybějících potravin do automatu bude 
nejpozději do 4 hodin od nahlášení na záznamník. Bude rozšířen i sortiment o 
trvanlivé balené potraviny, 

 
 
 
 



 

 

 

2

Informace: 
 

� Náš odborový svaz Dosia uzavřel s pojišťovnou GENERALI pojistnou smlou-
vu /k nahlédnutí v kanceláři ZV/ o škodovém pojištění odpovědnosti za ško-
du způsobenou při výkonu zaměstnání. 
Pojistku je možné zaplatit v kanceláři ZV a to v pracovních dnech, v době od 
07:00 do 15:00. 
Zaplatit bude možno i na provozovnách v těchto termínech: 
- 20.12.2010  TROLEJBUSY 04:00-07:00 
- 20.12.2010  TRAMVAJE MOR.OSTRAVA 11:00-14:00 
- 21.12.2010   AUTOBUSY PORUBA 07:00-09:45  
- 21.12.2010   TRAMVAJE PORUBA 10:00-14:00 
- 22.12.2010   AUTOBUSY HRANEČNÍK 04:00-09:00 
- 23.12.2010   MARTINOV 06:30 - 09:00 

 
� Pracovní skupina se sejde 15.12.2010 v 08:00 hodin.  

 
 
OMLUVA: 
 
V zápise č. 23/2010 nebyla zapsána účast p.Borisové Marie. Zapisovatel se tímto 
jmenované za toto nedopatření omlouvá. 

 
 
 
 

 
 

 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

 

 V Ostravě dne: 28. 12. 2010                        Ing. Kubíčková Eva  
                   předsedkyně ZV ZO OS DOSIA 
 
 Zapsal :          Ivo Protivínský 
                   místopředseda ZV ZO OS DOSIA 
 
 


