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Závodní výbor
        ZO OS DOSIA při DPO a.s.

Zápis č.13/2010

Z řádného zasedání -
závodního výboru Základní Organizace Odborového Svazu DOSIA při DPO
a.s., konaného dne 23. 06. 2010.

ZV jednal ve složení - Ing.Kubíčková Eva, Čajanová Lea, Dvořáková Jana,
Maloušová Jana, Řezníčková Jarmila, Tořová Libuše, Antes Radim(zastupuje
Waligóru Marka), Čík Daniel(zastupuje Kamlerovou Evu), Frejkovský Tomáš, Mánek
Zbyněk, Mezihorák Ivo, Peřina Oldřich, Ing.Pokojský Čestmír, Prot ivínský Ivo,
Ruprich Martin, Smital Petr, Snášel František, Večeřa Jaroslav.
Omluveni: Kamlerová Eva , Zbranková Jaromíra, Waligóra Marek.
Místopředsedové:  Balážová Jana, Vozňáková Ivana, Bernatík Zdeněk, Bortolloti
Daniel,  Filipovský Petr, Hříbek Zbyněk,  Kacíř Miroslav, Lubeník Radko, Orlíček Pavel,
Pokorný Ivan, Slíva Zdeněk.
Hosté: Mgr.Václavková Petra, Bc.Fasora Lubomír, Hájek Jiří, Škola Jaroslav.
Management: Ing.Filipová Jarmila, Ing.Kořínek František, Ing. Gebauer Pavel, Ing.
Mlčák David, Ing.Mokroš Ctirad.

ZV projednal:

 nástupy a výstupy zaměstnanců.
vývoj průměrné mzdy za leden až květen 2010 , ve srovnání se stejným období roku
2009.

 rozvázání pracovního poměru dle § 55,odst.1, písm. b):
- Majer Lukáš – řidič autobusu/Poruba/ – bez účasti jmenovaného,

se souhlasným stanoviskem.

 a schválil žádost o podporu z podpůrného fondu v nezaviněné tíživé situaci:
- Jiří Košťál – Autobusy Poruba – 1 500,-Kč.

Hlasování: Pro - 15, proti - 0,  zdržel se - 1. Návrh byl přijat.

 a schválil žádost o příspěvek na tábor pro postižené dítě:
- Petra Važanová/dcera Mariána Vážana/ –Tramvaje Poruba – 1 000,-Kč.
Hlasování: Pro - 16, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat.
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 možnost vytvoření webových „podstránek“ pro jednotlivé DO, které o to projeví
zájem. Jen pro vážné zájemce -tzn. pro DO, které budou do svých „podstránek“
pravidelně přispívat-nahlásí se místopředsedovi ZO.

 stěžejní záležitosti se pro příště v ZV předjednají a poté bude dán prost or
k projednání v jednotlivých DO, aby na následujícím jednání ZV mohlo dojít
k odsouhlasení jednotlivých návrhů.

 návrh předsedy DV Trolejbusy p.Peřiny na výzvu p.Fasory
k rezignaci na členství v Dozorčí radě. ZV po zvážení všech okolností
respektuje výsledky voleb do dozorčí rady a dále se touto starou
záležitostí nebude zabývat.
Hlasování: Pro - 11, proti - 3,  zdržel se - 2. Návrh byl přijat.

 ZV vyzývá p.Peřinu, aby si plnil své povinnosti vyplývající z funkce předsedy
DV, tzn. aby se účastnil všech jednání ZV.

Ve 14 hodin přišel management a ZV byla předvedena presentace návrhu
Restrukturalizace DP Ostrava a.s.:

Návrh optimálního budoucího uspořádání DPO.

Pan Ing. Pavel Petřík nás seznámil s návrhem řešení na

restrukturalizaci společnosti. Tento návrh bude schvalovat rada a

zastupitelstvo statutárního města Ostravy dne 30.6.2010.

Konstatoval že -   je nezbytné řešit oddělení komerčně

realizovaných činností pro externí zákazníky od plnění závazku

veřejné služby.

Ponechání DPO v současn ém uspořádání je proto právně nepřípustné,

neboť vede k poskytnutí neslučitelné (nedovolené) veřejné podpory

komerčně realizované výrobní činnosti pro externí zákazníky mimo

DPO a mohou jím být i naplněny znaky nedovoleného omezování

hospodářské soutěže.

Závěrem studie je toto doporučení:

Oddělení těžké údržby a výroby dopravních prostředků vkladem části

podniku do dceřiné společnosti zabraňuje výrazným ztrátám DPO  z

uzavření (ukončení) výroby pro externí zákazníky a vytváří potenciál

pro snižování potřeby kompenzace za plnění závazku veřejné služby

(dotace) v následujících letech.

Oddělení těžké údržby a výroby dopravních prostředků vkladem části

podniku do dceřiné společnosti umožňuje pokračování  veškerých

kooperačních aktivit v oblasti vývoje nových dopra vních prostředků
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(zejména projekty elektrobus a trolejbus) a zachování potenciálu

umístění těchto nových produktů na trh ve spolupráci s obchodními

partnery.

Oddělení těžké údržby a výroby dopravních prostředků vkladem části

podniku do dceřiné společnosti DPO je racionálním a správným

rozhodnutím orgánů DPO i statutárního města Ostrava, jež je v

souladu s uplatněním zásady řádného hospodáře .

Oddělení těžké údržby a výroby dopravních prostředků vkladem části

podniku do dceřiné společnosti  DPO zabraňuje zbytečnému snížení

zaměstnanosti v regionu.

Dotazy k problematice:

Ing.Pokojský:
-  Jaká bude výše dotace pro matku?
Odp.Ing.Kořínka:
- Vše se bude odvíjet jako doposud -výše dotace bude závislá na vyjednávacích
schopnostech vedení.
Ing.Pokojský:
- Jaké bude rozdělení majetku ve skladových zásobách? Jaké bude personální obsazení
materiálního zásobování-vznikne nový útvar MZ?
Odp.Ing.Kořínka:
- Podstatná část zaměstnanců centrálního skladu přejde do dceřinné společnosti.
Zbytek zůstane v matce.
p.Orlíček:
- Jaké bude mít matka „páky“ na dceru?
Ing.Pokojský:
- Jak se budou řešit sdílené procesy?
Odp.Ing.Kořínka:
- Jsou činnosti, které jsou zapotřebí jen pár dní v měsíci. Proto počítáme s tím, že se
některé činnosti budou nakupovat u matky a naopak.
Ing.Kubíčková:
- Jak bude smluvně ošetřeno 100% vlastnictví dcery matkou?
Odp.Ing.Kořínka:

- V 2.pololetí příštího roku se zpracuje analýza, jejíž součástí bude i osud dcery -
zda si ponechá majoritu, či minoritu a v jaké % výši? To v tuto chvíli nevíme. Než
k tomu všemu dojde bude se psát rok 2013.
p.Smital:
- Máme obavu z toho, že výroba se převede do dcery současně s těžkou údržbou a po
čase, až vše vyhodnotíte dojde ke vstupu strategického partnera, který dostane těžkou
údržbu na zlatém podnose. My si pak od něj za drahý peníz budeme nakupovat služby.
Už teď se veřejně hovoří, že o Martinov má zájem Škoda Plzeň.

Odp.Ing.Kořínka:
- Nevím kdo tyto lži pouští do světa. Ještě není rozhodnuto o založení společnosti. Za

rok se podíváme na to, zda bude, či nebude strat egický partner vhodný-jaký bude
mít přínos pro společnost-kolik peněz bude ochoten do dcery vložit.
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Odp.Ing.Vojáčka:
- Za projektový tým mohu říct, že naše vize je taková, že dokud to nebude
nutné, tak není zapotřebí hledat strategického partnera.
Odp.Ing.Mlčáka:
- Těžkou údržbu z hlediska technologií nelze od výroby oddělit.

Ing.Pokojský:
- Nebylo by tedy v případě vstupu strategického partnera výhodné podělit procenta
mezi spolupracující firmy, abychom zachovali majoritu vlastnictví?
Odp.Ing.Kořínka:
- Dnes spolupracujeme s několika firmama, které jsou navzájem konkurenti.  Dovedu
si ale představit, že by to byl jeden ze spolupracujících subjektů, který by sem
například převedl svou výrobu.
Ing.Kubíčková:
- To je více než zbožné přání. Zaměstnancům by re strukturalizace ani tak nevadila,
pokud by dcera zůstala ve 100% vlastnictví matky. Mezi lidmi je strach o těžkou
údržbu-žádný DP by se jen tak těžké údržby nezbavil. Pokud strategický partner
dostane 51%  vlastnictví, DPO i vlastník -tedy město ztratí majoritu a vliv.
Odp.Ing.Kořínka:
- Toto lze ošetřit akcionářskou smlouvou.
Odp.Ing.Vojáčka:
- Není pravdou, že žádný DP nechce těžkou údržbu prodat -viz DP Praha.

Ing.Kubíčková:
- To ano, ale jak to v Praze dopadlo-když to nefunguje. To je špatný příklad .
p.Čajanová:
- Jak to bude s podúrovňovým soustruhem?
Odp.Ing.Gebauera:
- Byla provedena studie a na jejím základě bylo rozhodnuto že bude umístěn

v Martinově. Na Vozovnu Poruba se nevejde.
p.Čajanová:
- Vzhledem k obrovskému využití soustruhu na Betce, by  měl podúrovňový soustruh
zůstat v matce.
Ing.Kubíčková:
- Restrukturalizace ještě nebyla schválena městem, ale dnes se již v Martinově montuje
trolejové vedení pro trolejbusovou trať. Proč se už teď převádí výroba trolejbusů do
Martinova?
Odp.Ing.Kořínka:
- Montáž trolejbusů se převádí do Martinova bez návaznosti na restrukturalizaci. Na
provozovně Trolejbusy se nám tím uvolní místo pro stání autobusů a pro nabíjecí
místo pro elektrobus.
Odp.Ing.Vojáčka:
- Toto se plánuje již od roku 2006 .

p.Mezihorák:
- Když se vědělo že se trolejbusy budou montovat v Martinově, proč se tedy na
provozovně Trolejbusy stavěly nová sociální zařízení a šatny (za 7 mil.Kč) právě pro
zaměstnance výroby trolejbusů a nyní zejí prázdnotou? Kapacita je pro 80
zaměstnanců. Přitom důležitější investice by byla do opravy topení na halách -je
v havarijním stavu.

Odp.Ing.Vojáčka:
- Kapacita původních šaten byla nedostačující a v době kdy se schvalovala investice,

nebylo rozhodnutí o záměru převést montáž trolejbusů do M artinova.



5

Ing.Pokojský:
- O restrukturalizaci se začalo uvažovat v roce 2007/evropská směrnice/ a stavba šaten
začala v roce 2008. Původně se hovořilo o montáži až 150 trolejbusů ročně.

Ing.Kubíčková:
- Jaké finance byly použity na stavbu trolejbusové t rati v Martinově, když v plánu
investic pro rok 2010 se s tím nepočítalo?
Odp.Ing.Gebauera:
- Z úspory při nákupu autobusů.
p.Čík:
- Již před rokem a půl, jsme se dožadovali zakoupení Posunovacího zařízení. Dodnes
se tramvaje musí tlačit ručně.
Odp.Ing.Gebauera:
- Probíhá výběrové řízení-počítá se s ním v plánu investic.
p.Frejkovský:
- Místo očkování proti chřipce bychom pro zaměstnance vrchní stavby chtěli očkování
proti klíšťové encefalitidě.
p.Večeřa:
- Moji kolegové na vrchním vedení by toto očkování  přivítali místo očkování proti
chřipce-tím, že pracují venku, tak jsou proti chřipce odolnější.
Odp.Ing.Kořínka:
- Je třeba vytipovat okruhy zaměstnanců, kterých se toto bude týkat, pak by s tím
neměl být problém.
p.Pokorný:
- Byl vydán seznam provozoven , které přijímají relaxšeky, bohužel dochází k tomu, že
je přijímat nechtějí. Na Sareze dokonce chtějí, ať si nejprve koupíme novou
permanentku a tu pak můžeme za realxšeky „dobít“.
Odp.Ing.Mokroše:
- O těchto problémech víme, je přislíbeno, že se budou ře šit k naší spokojenosti. Pokud
k tomu dojde, je třeba nás neprodleně informovat.
p.Maloušová:
- Ve Svinově máme pouze chemické WC, chybí nám možnost mytí rukou po jeho
použití. Neuvažuje se o zřízení soc.zařízení na Mírovém náměstí?
Odp.Ing.Mlčáka:
- Ve Svinově to je problém, bude tam pouze provizorní WC a co se týče Mírového
náměstí, vše tam mělo být vybudováno, ale zatím je vše v řešení.
p.Smital:
- Na naší střediskové konferenci byl vznesen požadavek na zřízení odpočívárny na
Hranečníku. Mnozí řidiči, kt eří dojíždějí z opačného konce Ostravy, či bydlí mimo
město, by přivítali tuto možnost. Takto mezi ranním a odpoledním dílem pospávají
na lavičkách, či na karimatkách na podlaze. Například v DP Praha mají slušně
vybavenou odpočívárnu na Palmovce.
Odp.Ing.Mlčáka:
- S tímto problémem jsem se ještě nesetkal, mám signály, že by tam někteří řidiči
chtěli přespávat. V globálu tam řidiči mimo svou pracovní dobu nemají co
pohledávat. Přijde mi to nadbytečné. Podejte oficiální žádost a vyjádříme se.
Ing.Pokojský:
- Jak dlouho budou nově zaváděné elektrobusy nabíjeny? Na webových stránkách
SORu se hovoří o 4 hodinách, vy hovoříte o 1 hodině a čtvrt. Napětí v baterii nesmí
klesnout pod určitou hodnotu napětí -pak je baterie již neoživitelná.
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Odp.Ing.Kořínka:
- Zatím nám stačí 1 nabíjecí stanice. Do dozorčí rady teď půjde materiál na další
rozvoj této ekologické dopravy. Dá se předpokládat, že další dobíjecí místo bude
zřízeno na Hranečníku.
p.Mutl:
- Kde budou tyto elektrobusy  využity s ohledem na jejich dojezd?
Odp.Ing.Mlčáka:
- Zkušební provoz teprve začne, tak je předčasné dělat nějaké závěry. Vyzkoušíme
jej zejména na linkách vedených centrem města.
p.Maloušová:
- Už před rokem jsme žádali o zintenzivnění kontrolní činnosti revizorů v noční době.
Odp.Ing.Filipové:
- Došlo k opětovnému zvýšení počtu revizorů -na příštím jednání vám předložím
konkrétní informace.
p.Frejkovský:
- Problém se zapáchajícími bezdomovci -i to je vizitka DPO.
Odp.Ing.Mlčáka:
- Bohužel toto je neřešitelný problém.

V 16:32 management opustil jednání.

Usnesení ZV k návrhu restrukturalizace:
Závodní výbor Odborové organizace, se ztotožňuje s vedením společnosti
založit holdingovou společnost s podmínkou, že bude mít 100% kontrolu
nad dceřinou společností, do které bude vyčleněná těžká údržba. N yní se
tato rozhodnutí zdají být racionální, ale po vstupu strategického partnera
s majoritním podílem se nohou jevit jako iracionální.  Základní organizace
v případě vstupu strategického partnera, do dceřiné společnosti
s majoritním podílem (více než 50%)  bude žádat záruky, (vlastníka
společnosti DPO a.s..), o vrácení procesů těžké údržby zpět do mateřské
společnosti. Jinak by byl vytvořen úmyslně na trhu monopol, jak v těžké
údržbě tramvají,   tak v modernizaci  dopravních prostředků a s tím i
souvisejícím prodražením MHD.

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

Připomínky DV:

sl.Tořová:
- Dnes se účastní jednání ZV téměř celý náš DV, protože se bohužel dozvídáme od
svých členů, že p.Nikliborc začal vytvářet jakýsi  „stí nový“ dílenský výbor. Byl si na
ZV vyžádat i naše hospodaření, bez toho, aniž by  oslovil našeho pokladníka a
požádal jej o nahlédnutí do našeho hospodaření. Nám se toto jeho chování nelíbí -
obchází nás. V této souvislosti chceme podotknout, že hospodaření za bývalého
předsedy našeho DV, p.Nikliborce nebylo v souladu se zásady pro hospodaření.
Tímto žádáme, aby předsedkyně ZV jednala pouze s legitimním DV.
Odp.Ing.Kubíčkové:
- P.Nikliborc na ZV byl a hospodaření jsem mu poskytnula tak jako každému členovi -
má na to nárok. Ohledně sporů ve vaší DO jsem doporučila jak vám, tak i
p.Nikliborcovi, že by bylo dobré si problémy vyříkat na střediskové konferenci a také
jsem mu doporučila aby se s DV zkontaktoval a oficiální cestou vás požádal o svolání
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konference na měsíc září. To že jsou stížnosti na DV jsem zaznamenala nejenom od
p.Nikliborce  a proto jsem zvědavá jak dopadne anketa u vaší členské základny.
Mnohé věci se tak objasní.
p.Čajanová:
- proč jsme platili DAS za 21 členů, když jsem 14.1.2010 posílala v e-mailu
místopředsedovi změnu a to na 7 pojištěných  členů?
Odp.místopředsedy:
- V předposledním zápise z minulého roku č.24/2009 ze dne 4.12.2009, byl úkol pro
jednotlivé DV a to nahlásit do konce roku požadované změny. Kdo tak učinil, bylo mu
vyhověno. Kdo tak učinil až v lednu, měl změny provedeny od 1.2.2010. Pojistné DAS
se platí na celý rok dle lednových stavů.
p.Čík:
-Stížnost na postup p.Sulkové, která zakázala zaměstnancům vjezd s jízdními koly do
areálu ÚDM. Žádáme o prošetření.

Informace:

 Při DN, kdy dojde k střetu dvou a více vozidel od jednoho majitele(DPO),
pojišťovna uhradí škodu za řidiče, který ji způsobil, pouze však na vozidle které
řídil.

Zapisovatel se omlouvá p.Peřinovi za to, že jej v zápise č.12/2010, neuvedl mezi
přítomnými. Nebylo tak učiněno ze zlého úmyslu ale proto, že nebyl podepsán na
presenční listině.

Příští schůze ZV + místopředsedů DV , se koná 21.07.2010 ve
14:00, v zasedací místnosti.

Náš web:

www.odborydpo.cz

 V Ostravě dne: 29. 06. 2010              Ing. Kubíčková Eva
předsedkyně ZV ZO OS DOSIA

 Zapsal :   Ivo Protivínský
místopředseda ZV ZO OS DOSIA

www.odborydpo.cz

