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DOSIA
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a

autoopravárenství Čech a Moravy
                      Závodní výbor základní organizace
                                    při DP Ostrava a.s.

Zápis č.  1/2009

Z řádného zasedání -
Závodního výboru Odborové organizace  při DP Ostrava a.s.,
konané dne 07.01.2009.

ZV jednal ve složení - Bc.Kubíčková Eva, Jasková Jana, Kamlerová Eva, Maloušová Jana,
Mertová Marta, Vozňáková Ivana, Antes Radim, Bc. Fasora Lubomír,  Kramoliš Jiří, Ing.Kudela
Zdeněk, Ondis Miroslav, Ing.Pokojský Čestmír, Pokorný Ivan, Protivínský Ivo,  Raška Jaroslav,
Ruprich Martin.

Informace:

 O nutnosti popularizovat produkty, které naše odborová organizace nabízí svým
členům, ale zdaleka nejsou v šechny využívány-zejména podpůrné fondy (Úmrtní a
Důchodový).

 Nejsou dodržovány termíny pro jakékoliv vyúčtovávání. Bude tedy platit zásada, že
nebude-li vyúčtováno na ZV v termínu, který byl sjednán, toto vyúčtování nebude
akceptováno!

 Všech 13 revizorů, kteří dostali výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost
požádalo o individuální členství. Budou spadat pod ZV.

 Příspěvek na poznávací zájezd do Švédska a Dánska, činí 1.000, -Kč/člena odborů.
Neplatí pro členy z řad důchodců - ti dostávají příspěvek na z ájezdy, které jsou
pořádány pro důchodce.

ZV projednal:

 Návrh na zrušení mandátní smlouvy pro JUDr. Tibora Rovňáka, který zastupuje řidiče
Petra Hrocha. P.Hroch přestal platit členské příspěvky, bylo mu tedy  dle stanov OS
DOSIA  zrušeno členství v odborech.

      Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat.
 Plenární schůze sekce MHD se uskuteční ve dnech 11. -12.02.2009. Za naši organizaci

se zúčastní: I.Vozňáková, R.Antes, L.Fasora, I.Pokorný, I.Protivínský a J.Večeřa.
/náhradník J.Raška/

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

Úkoly:

 Dne 26.01.2009 v 15:00 se v zasedací místnosti bude konat schůzka  pokladníků ze
všech středisek. Všichni si přinesou pokladní knihy.

 Do konce února 2009 si jednotlivé DV zkontrolují celoroční výsledek hospodaření
svých úseků a případné nesrovnalosti přijdou projednat  s předsedkyní ZV, anebo
s hospodářem ZV (ing.Čondák).
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 U plátců individuálního členství zkontrolovat, zda mají 12 plateb za rok!
 Pracovní skupina se sejde 14.01.2009 v 10:00.
 Do 21.01.2009 nutno dořešit převod (přestupy) členů střediska vrchní stavba pod

středisko Rozvodné sítě. Zodpovídá M.Ondis a J. Večeřa.

Připomínky středisek:

Raška:
- Jak je to s nátlakovou akcí proti zamýšlenému zdan ění jízdních výhod?
Odpověď: Náš OS ve spolupráci s OSŽ sepsal připomínky k navrhovanému zákonu o
kterých budou jednat s vládou.

 ing.Pokojský:
-  Vysvětlil, proč hlasoval proti uzavření KS – když si vše doma přepočítal, zjistil, že   měl
nedostatečné informace a s podpisem KS nyní souhlasí.

Večeřa, Bc.Fasora, Kamlerová, Pokorný:
- kladný ohlas na střediscích na uzavření KS.

Kamlerová:
- Jak bude organizovaná rekondice v tomto roce?
Odpověď: Stejně jako vloni, včetně Rájeckých Teplic.

Pokorný:
- poděkoval za zápisy ze ZV, které jsou podrobné a výstižné.
- navrhnul, aby předsedu a místopředsedu volila konference.
Úkol pro pracovní skupinu: vypracovat návrh změny volebního řádu, který bude ke
schválení předložen ZV.

Nechcete již informační strádat ?
Zaregistrujte se na webových stránkách naší odborové organizace a budete
dostávat zprávy o nově umístěných informacích a aktualitách na tomto webu
prostřednictvím e-mailu:

www.odborydpo.cz

V Ostravě dne: 11.01.2009 Bc. Kubíčková Eva
předsedkyně ZV ZO OS DOSIA

     Zapsal : Ivo Protivínský
          místopředseda ZV ZO OS DOSIA

www.odborydpo.cz

