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Závodní výbor   
        ZO OS DOSIA při DPO a.s. 
 
 

 
 
 

                      Zápis č.26/2010 
 
    
Z mimořádného zasedání -  
závodního výboru Základní Organizace Odborového Svazu DOSIA při DPO 
a.s., konaného dne 28. 12. 2010. 
 
ZV jednal ve složení  - Čajanová Lea, Dvořáková Jana, Kamlerová Eva, Maloušová 
Jana, Řezníčková Jarmila, Tořová Libuše, Eugel Tomáš, Frejkovský Tomáš, Hříbek 
Zbyněk, Ing.Pokojský Čestmír, Protivínský Ivo, Ruprich Martin, Smital Petr. 
Omluveni: Borisová Marie, Mezihorák Ivo, Peřina Oldřich, Večeřa Jaroslav, Waligóra 
Marek. 
Hosté: Bc.Fasora Lubomír, Pokorný Ivan. 
 
 
 
ZV projednal: 
 
 
 
� další strategii pro 3.kolo kolektivního vyjednávání, které se koná 05.01.2011. 

 
� situaci kolem vyzvání Ing.Kubíčkové k rezignaci na funkci předsedkyně ZV a 

v této souvislosti pověřil úřadujícího místopředsedu ZV Ivo Protivínského 
k vedení ZO do té doby, než bude v doplňujících volbách zvolen nový předseda. 
Hlasování:       pro  13,   proti   0,  zdržel se 0.  Návrh byl přijat. 

 
� a schválil volební komisi pro mimořádné volby předsedy ZV, které se budou 

konat dne 25.01.2011 v sále ÚD Martinov, ve složení: 
 - Maloušová Jana, 
 - Tořová Libuše, 
 - Pokorný Ivan. 

Hlasování:       pro  13,   proti   0,  zdržel se 0.  Návrh byl přijat. 
 
� a schválil kandidáty pro volbu předsedy ZV: 
 - Řezníčková Jarmila, 
 - Protivínský Ivo.  
      Pro případ, že by bylo nutné po této volbě zvolit i místopředsedu, ZV projednal 

a   schválil pro volbu místopředsedy ZV tyto kandidáty: 
  - Řezníčková Jarmila, 
  - Frejkovský Tomáš, 
  - Smital Petr. 
      Hlasování:       pro  13,   proti   0,  zdržel se 0.  Návrh byl přijat. 
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� a schválil ustavení vyšetřovací komise ve složení: 
 - Eugel Tomáš, 
 - Ruprich Martin, 
 - Smital Petr. 

Hlasování:       pro  13,   proti   0,  zdržel se 0.  Návrh byl přijat. 
 
� a schválil návrh p.Řezníčkové na účast člena Dozorčí rady DPO Bc.Fasory 

Lubomíra na jednáních ZV. Jmenovaný se bude účastnit vždy následné schůze 
ZV po jednání Dozorčí rady. 

      Hlasování:       pro  13,   proti   0,  zdržel se 0.  Návrh byl přijat. 
 
� návrh DV Tramvaje Moravská Ostrava na zkrácení volebního období, který byl 

přednesen na konferenci dne 17.12.2010. Po obšírné diskuzi se ZV ztotožňuje 
s názorem, že tento návrh je za dané situace kontraproduktivní. Předsedkyně a 
místopředseda DV TMO celou záležitost projednají se svou členskou základnou. 
Totéž učiní všichni ostatní předsedové DV ve svých dílenských organizacích. 

 
� žádost o podporu z podpůrného fondu v nezaviněné tíživé situaci: 

- Vladimír Rozsypal – Vrchní stavba. 
Žádost byla na základě informací předsedy DV Vrchní stavba, 
uznána jako bezpředmětná.  
 

� a schválil žádost o mimořádné vyplacení podpory v úmrtí člena odborů 
z úmrtního fondu: 

- Jaroslav Lojkásek  - ve výši 5 000,-Kč. 
Pohřeb vypravil ÚMOb Ostrava-Poroba-sociální případ. P.Lojkásková si úmrtní 
fond platí déle než 15 let. 
Hlasování:       pro  13,   proti   0,  zdržel se 0.  Návrh byl přijat. 

 
� a zamítnul žádost Ing.Kubíčkové Evy o odkoupení notebooku, který jako 

předsedkyně při výkonu funkce užívala.  
Hlasování:       pro  0,   proti   12,  zdržel se 1.  Návrh byl zamítnut. 

            Dále byl vznesen návrh, aby si Ing. Kubíčková provedla zálohu svých 
soukromých dat z tohoto Notebooku v kanceláři ZV, bez jeho odnášení mimo 
kancelář. 
Hlasování:       pro  13,   proti   0,  zdržel se 0.  Návrh byl přijat. 

 
 

Příští schůze ZV, se koná dne 11.01.2011 ve 14:00 hodin, 
v banketce ÚD Martinov. 

 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

 V Ostravě dne: 01. 01. 2011                         
                    
Zapsal :          Ivo Protivínský 
                   místopředseda ZV ZO OS DOSIA 
 


