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Závodní výbor   
        ZO OS DOSIA při DPO a.s. 
 
 

 
 

                      Zápis č.  25/2009 
 
 
Z řádného zasedání -  
závodního výboru Základní Organizace Odborového Svazu DOSIA při DPO a.s., 
konaného dne 18.12. 2009. 
 
ZV jednal ve složení  - Ing. Kubíčková Eva, Čajanová Lea, Dvořáková Jana, Kamlerová 
Eva, Maloušová Jana, Řezníčková Jarmila, Tořová Libuše, Frejkovský Tomáš, Kuča Pavel, 
Mánek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír, Protivínský Ivo, Ruprich Martin, Smital Petr, Večeřa 
Jaroslav, Waligóra Marek. 
Omluveni: Zbranková Jaromíra. 
Neomluven: Peřina Oldřich. 
 

 
 

  ZV projednal: 
 

� rozvázání pracovního poměru dle § 55, odst.1, písm. b) 
o Jan Kohut – řidič trolejbusu – bez účasti jmenovaného, za účasti  vedoucího se 

souhlasným stanoviskem. 
� a schválil toto stanovisko: 

ZV nesouhlasí s přeřazením člena ZV a předsedy DV DAH Petra Smitala na 
provozovnu Poruba, který opětovně nastoupil do DPO po vyhraném soudním 
sporu o neplatnost výpovědi.  
Přeřazením na jinou provozovnu než na které byl zvolen členskou základnou do 
funkce předsedy DV, mu zaměstnavatel znemožňuje řádný výkon této funkce.  
ZV tímto žádá vedení společnosti o neprodlené sjednání nápravy. 
Hlasování:  pro 15,  proti  1,   zdržel se  0. Návrh byl přijat. 
 

� nástupy a výstupy a celkové stavy zaměstnanců. 
 
� vývoj průměrné mzdy za leden až listopad 2009, ve srovnání se stejným období 

roku 2008. 
 
� návrh na udělení odměny – věcný dar v hodnotě 2 000,-Kč – pro p.Kolaříkovou 

Romanu a Ing.Pokojského Čestmíra za práci odvedenou při revizi hospodaření.  
Hlasování:  pro 15,  proti  0,   zdržel se  1. Návrh byl přijat. 
 

� a schválil uvolnění místopředsedy ZV p.Ivo Protivínského na plný úvazek počínaje 
od 01.01. 2009 a odsouhlasil refundaci mzdy ve výši 1,2 násobku společnosti. 

      Hlasování:  pro 15,  proti  0,   zdržel se  1. Návrh byl přijat. 
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� a schválil návrh na změnu předsedy Provozní komise. Z důvodu časového 
zaneprázdnění p.Ivo Protivínského, bude od 01.01.2010 tuto funkci vykonávat 
p.Jana Maloušová.  

            Hlasování:  pro 16,  proti  0,   zdržel se  0. Návrh byl přijat. 
 
 
 
 

Informace: 
 

• Dozorčí rada DPO odvolala z funkce svého předsedu Vojtěcha Mynáře. 
• Byla ukončena optimalizace MHD, která se začíná rozpracovávat. 
• Pracovní skupina bude připravovat materiály vztahující se k org.struktuře po 

restrukturalizaci. 
• Dne 15.12.2009 se konal Sněm OS DOSIA. 
• Ve dnech 08.-12.12.2009 proběhla revize hospodaření ZO. 
• Na středisku Vrchní stavba byla předána kompletní agenda bývalého DV novému 

DV. 
• Vlivem zákona o DPH, se bude od příštího roku platit DPH z režijní jízdenky za 

cenu obvyklou, tedy pro zaměstnance ve výši 1 139,-Kč. Vlivem špatné formulace 
v zákoně bude pro rodinné příslušníky a důchodce původní stav. 

 
 

 
 
Připomínky DV: 
 
 
 p. Smital: 

-   Nastoupil na provozovnu autobusy Poruba. Žádá aby ZV přijal stanovisko, ve kterém  
bude  vyzván zaměstnavatel k jeho opětovnému přeřazení na provozovnu Hranečník, 
tak aby mohl řádně vykonávat funkci předsedy DV, do které byl členskou základnou 
řádně zvolen. 

 p. Kamlerová: 
-  Minulý týden si zavolal vrchní mistr všechny ženy a změnil jim zařazení z dělník 

v dopravě na uklízeč..  
p. Waligóra: 

-   Problémy s vyúčtováním volání T-Mobile. 
    Odpověď: Bude řešeno na schůzce s p.Ďurkou. 

p. Večeřa: 
- Vedení na Vrchní stavbě prohlásilo,  že kdo odejde ihned dostane odstupné za 5 

měsíců. Kdo bude čekat na konec výpovědní lhůty, dostane odstupné pouze za 3 
měsíce. 

p. Čajanová: 
-   Kolik bude mezi propouštěnými zaměstnanci THZ? 

p. Pokojský: 
- V nově vybudované velkokapacitní kanceláři v Martinově jsou ztížené pracovní    

podmínky/ klima, bet.zdi apod./  
Odpověď: Bude provedeno šetření na místě komisí BOZP. 
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Úkoly: 
 
� Doklad nad 10 000,-Kč nesmí být paragon, ale faktura vystavená na ZO OS DOSIA při 

DPO a.s.,  a musí být z druhé strany podepsán předsedou DV a opatřen razítkem 
Dílenské organizace.  

      Zodpovídají předsedové a pokladníci jednotlivých DV. 
� Objednávky dílenských organizací musí být vystavené na ZO OS DOSIA při DPO a.s.,  

a musí být podepsány předsedkyní, nebo místopředsedou ZV!  
            Zodpovídají předsedové a pokladníci jednotlivých DV. 
 

 
 
 

Příští schůze ZV se bude konat  14.01. 2010 ve 14:00 hod v ÚDM-banketka. 
 
 
 
 
 

Informace z první ruky! 
To je registrace na webových stránkách naší odborové organizace: 

www.odborydpo.cz 
 

 

 

 V Ostravě dne: 30.12. 2009                                    Ing. Kubíčková Eva  
                   předsedkyně ZV ZO OS DOSIA 
 
 Zapsal :                    Ivo Protivínský 
                             místopředseda ZV ZO OS DOSIA 
 


