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Závodní výbor základní organizace  
Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a 

autoopravárenství Čech a Moravy 
DOSIA 

         při DP Ostrava a.s. 
 
 
 

                      Zápis č.  20/2009 
 

Z řádného zasedání -  
závodního výboru základní organizace a předsedů dílenských výborů 
odborového svazu DOSIA při DP Ostrava a.s., 
konaného dne 21. 10. 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, Smital Petr, Večeřa Jaroslav. 
Omluveni – Zbranková Jaromíra, Peřina Oldřich, Ruprich Martin, Waligóra Marek. 
 
  ZV projednal: 
 

� nástupy a výstupy a celkové stavy zaměstnanců. 
vývoj průměrné mzdy za leden až září 2009, ve srovnání se stejným období roku      
2008. 
� a schválil odměnu ve formě věcného daru ve výši 2 000,-Kč pro Leu Čajanovou a 

Janu Dvořákovou za celoroční výpomoc při zabezpečení všech schůzí ZV. 
      Hlasování: Pro - 12, proti - 0,  zdržel se - 2. Návrh byl přijat. 
 

       Informace: 
 
� ZV dostal nabídku možnosti letní rekreace pro své členy v Penzionu PRE Doksy (u 

Máchova jezera), jako náhradu za již „okoukané“ Jinolice. Předsedkyně 
s místopředsedou se byli v penzionu podívat a dohodli 2 termíny:  

      17.07. - 24.07. 2010  a  14.08. - 21.08. 2010. Cena je 1 750,-Kč/os./týden. 
      Podrobné informace budou v dohledné době na našich webových stránkách. 
� Proběhlo předběžné jednání s majitelem CK Scandia Czech Tour Mgr. Zdeňkem 

Šmídem o možnosti uspořádat 2 poznávací zájezdy do Finska a Norska: 
1)  Lofoty a Vesterály – 30.06. - 12.07.2009.  
2)  Národní parky Norska – 16.08. - 25.08. 2010. 
Podrobné informace budou v dohledné době na našich webových stránkách. 

� Dne 19.02.2009 se po dvouletém přerušení bude konat Ples odborové organizace. 
Předběžná cena vstupenky: 250,-Kč /v ceně je i večeře/. 

� Dne 12.11.2009 ve 12:00 proběhne školení BOZP-účast všech členů komise BOZP 
je nutná! 

� Dne 14.10. 2009 proběhla komplexní prověrka BOZP na údržbě autobusů 
Hranečník. 

 
   Úkoly: 
 
� Do 20.12.2009 /N E J P O Z D Ě J I!!!/  všechny DV provedou vyúčtování na ZV 

s hospodářem Ing. Čondákem! 
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� Dne 11.11.2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti, se koná školení Pokladníků 
DV. Účast všech pokladníků nutná!!! 

� Nejpozději do 11.11.2009 nahlásí jednotlivé DV termíny konání výročních 
konferencí, které musí proběhnout do konce roku 2009/schválení rozpočtů 
jednotlivých DV na rok 2010/. 

� Místopředseda ZV zpracuje pro členy, kteří nevědí jak mají postupovat v případě 
pojistné události,  „manuál“ pro využití pojištění D.A.S. 

� Do 31.10.2009 pošlou DV na ZV vyplněné kmenové listy. 
 
 
V 15:00 hodin přišla část představenstva DPO: Ing.Kořínek a Ing. Mlčák. 
Ing. Kořínek: 
letošní hospodaření, po zkrácení provozní dotace o 52 mil.Kč a díky posunu 
podnikatelských aktivit z příštího do letošního roku, zatím vychází na -3 mil.Kč/ve ztrátě/. 
Snažíme se docílit nulové ztráty, ještě lépe zisku, což by se mohlo podařit omezením 
údržby. 
V minulém týdnu nás čekalo menší překvapení- byla svolána valná hromada akcionáře, 
která vydala úkol představenstvu společnosti zpracovat návrh toho, jak by měl DPO 
fungovat dále, tak aby byly dodrženy všechny legislativní předpisy. Byla vytvořena 
skupina, která se bude tímto úkolem zabývat a výsledek předloží 5.11.2009 mimořádnému 
jednání Dozorčí rady. Dále 10.11.2009 materiál projedná rada města a následně 
19.11.2009 na pracovním výjezdním zasedání v Rožnově projedná i zastupitelstvo města 
Ostrava. 
Na lince č.5 jsme v březnu spustili zabezpečení trati a od té doby máme 4 vjetí do 
obsazeného úseku. 
Na příští rok podáváme návrh plánu ve stejné výši jako letos, i když plány města jsou 
krátit dotaci ještě více. Do toho vstupují i další opatření vlády ke snížení nákladů –
spotřební daň na naftu /-16 mil.Kč/, zvýšení DPH u prodeje jízdenek /-5 mil.Kč/ , zrušení  
sociálních výhod na podporu zaměstnanců z nízkopříjmové kategorie /-4,5 mil.Kč/. 
Ing. Mlčák: 
Snížení dotace se zatím dopravy nedotklo, dopravní výkony města jsou drženy na 
původních hodnotách. Kraj nás ale postavil před zkrácení dotace v příštím roce na 
autobusových linkách a tramvajové linky č.5 cca o 20%. 
Jedna výluka skončila, chystáme se na další velkou výluku v příštím roce a to na 
Svinovské mosty, která se dotkne nejprve silniční dopravy. V rámci této výluky proběhne 
rekonstrukce přednádražního prostoru a demolice plata, vybudování 2 kruhových objezdů 
/u Hornbachu a naší točny/.  
 
Připomínky DV: 
p. Maloušová, p.Řezníčková: 
- Jak je počítána odměna za úsporu nafty a el.energie, když jeden měsíc mi bylo vyplaceno 
1 000,-Kč, druhý 300,-Kč a teď nic? 
Odpověď Ing. Mlčáka: Výpočet je velmi složitý , ve vzorci je zohledněno mnoho 
činitelů, jako je např. venkovní teplota, povětrnostní podmínky apod. Co se týče nafty, 
byli jsme nuceni v souvislosti se snížením dotace města učinit úsporné škrty a to tak, že 
řidič, který nedosáhne úspory alespoň 400,-Kč, nedostane žádnou odměnu. U řidičů 
tramvají je to obdobné.  
 
p. Řezníčková: 
- Manipulanti kteří slouží na konečné ve Výškovicích, v dělených směnách, mají zaplaceno 
místo 8hod. jen 7,5 hod. Z které čtyřhodinové části se jim odpočítává půlhodinová pauza 
na jídlo a oddech? Byl vznesen dotaz na vedoucího, ale zatím jim to nedokázal nikdo 
vysvětlit. 
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Odpověď Ing. Mlčáka: Podívám se na to. 
 
Ing.Pokojský: 
- Proč komise ustanovená vedením společnosti k problematice restrukturalizace DPO, 
nepoužije jako materiál i Diplomovou práci předsedkyně, která je na dané téma?   
Odpověď Ing. Kořínka: Ing. Štěpán o této práci ví. 
 
p. Protivínský: 
- V srpnu jsem se dotazoval, proč nelze úklidovou firmu, která provádí mytí vozů donutit 
k tomu, aby vůz po umytí měl i čisté čelní sklo-beze šmuh na vnitřní straně. Pan ředitel 
naznačil, že by se to dalo vyřešit navýšením přípravné doby, ve které by tuto činnost 
vykonával řidič. 
Odpověď Ing. Kořínka: Takto se to řešit nebude, Dopravní náměstek vymyslel jiný 
způsob, který se pokusíme realizovat. 
Odpověď Ing. Mlčáka: V této chvíli je předčasné o tom hovořit - vše se včas dozvíte. 
 
p. Řezníčková: 
- Chci poděkovat panu řediteli, za to, že sociální zařízení na konečných opět uklízejí naši 
zaměstnanci a je to co do kvality úklidu znát. 
  
p. Kuča: 
- Příprava restrukturalizace se koná i v jiných DP, anebo pouze u nás v Ostravě? 
Odpověď Ing. Kořínka:  Zákony platí pro všechny!    
 
p. Smital: 
- Rozumím tomu dobře, že restrukturalizace je dána zákonem? 
Odpověď Ing. Kořínka:  Ne. Všichni dopravci, kteří čerpají dotace, se musí řídit 
platnou legislativou. Od prosince bude platit vyhláška evropské unie č.1370. Hovoří 
mimo jiné i o tom, že musí být vypsaná soutěž na provozování line, které jezdí mimo 
okres Ostrava. Cca 36% autobusových výkonů máme mimo okres, soutěž bude tedy 
vyhlašovat kraj. Dále musíme oddělit toky dotovaných a nedotovaných činností, tak aby 
bylo zřejmé, že peníze z dotací nebyly použity na náklady ve výrobní sféře. 
 
p. Maloušová: 
- Někteří výpravčí /autobusy Poruba/ mi dělají problémy s uvolněním na jednání ZV. 
 
Příští schůze ZV se bude konat 11. 11. 2009 ve 14:00 hod v zasedací místnosti 
společnosti.  

 

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

www.odborydpo.cz 
 
 

V Ostravě dne: 28. 10. 2009                       Ing. Kubíčková Eva  
                   předsedkyně ZV ZO OS DOSIA 
 
     Zapsal :        Ivo Protivínský 
                             místopředseda ZV ZO OS DOSIA 

 


