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

autoopravárenství Čech a Moravy 
DOSIA 

při DP Ostrava a.s. 
 

 
 
 
 

Zápis č.  3/2009 
 
 

Z řádného zasedání  -  
Závodního výboru Odborové organizace  při DP Ostrava a.s., 
konané dne 10.02.2009. 
 
 
ZV jednal ve složení  - Bc.Kubíčková Eva, Kamlerová Eva, Maloušová Jana, Mertová Marta, 
Vozňáková Ivana, Antes Radim, Bc. Fasora Lubomír, Kramoliš Jiří, Pokorný Ivan, 
Protivínský Ivo,  Raška Jaroslav, Sohr Jiří, Ing.Sporysz Jiří, Večeřa Jaroslav. 
Omluveni: Jasková Jana, Ing.Pokojský Čestmír. 
 

 
 
Informace: 

 
� Pro řidiče tramvají: Drážní úřad zjistil, při kontrole, že ne všichni řidiči při odjezdu 

ze zastávky zvoní. Všichni „viníci“ byli potrestáni, kontroly budou nadále probíhat. 
Výzva pro řidiče tramvají-ve vlastním zájmu dodržujte provozní předpis! 

 
� V nové KS je stať o průběhu kontrolní činnosti. Po jednání s DN ing. Mlčákem vydá 

zaměstnavatel novou interní směrnici, která bude následně projednána se ZV. 
 
� Rakouská Banka LB=BW (bývalá banka BAWAG), která se specializuje na 

poskytování služeb odborářům, nabízí své finanční produkty (zejména 
přeúvěrování několika úvěrů do jednoho). Bližší informace budou v dohledné době 
umístěny na našich webových stránkách. 

 
� Předsedkyně podala informaci o schůzce na našem OS  v  Praze, za účelem přípravy 

podkladů pro účastnické smlouvy zvýhodněného volání pro členy odborů. 
 
� Pro příští volební období bude ustavena stabilní pracovní skupina 5-ti členů ZV , 

která bude připravovat podklady pro kolektivní vyjednávání a bude se rovněž 
účastnit Plenárních schůzí. Musí být zvolena volební konferenci v říjnu 2009. 

 
 
ZV projednal: 
 
� Návrh na výpověď z pracovního poměru podle § 55 odst. 1b)  ZP - 

p.Zelinger Lukáš - výroba Trolejbusů - za účasti jmenovaného a vedoucího  
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p. Vojáčka. Protože v důvodech výpovědi jsou nejasnosti, Závodní výbor požádal 
zaměstnavatele o doplnění  informací..  

� Informace o připravované změně volebního řádu pro volby ZV/úkol z jednání ZV 
dne 07. 01. 2009 – zápis č.1/2009. 

 
� a schválil žádost o podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 

 - Jiří Doležel – řidič autobusy Hranečník-„Sládkova“– návrh 1.500,-Kč  
    Hlasování: Pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 
 
 

Úkoly: 
 
� Do konce února je třeba, aby ti pokladníci, kteří ještě nepodepsali 

hmotnou odpovědnost, dohodu o provedení práce, či ještě 
neodsouhlasili roční uzávěrky za rok 2008, se dostavili neprodleně na 
ZV k  ing. Čondákovi. Dílenská organizace, která toto nesplní, nebude 
moci počínaje dnem 01.03.2009, nakládat s financemi!!!  Všichni si 
přinesou své pokladní knihy. Případné nesrovnalosti řešit neprodleně 
ing. Čondákovi /kl.1051/!!! 

 
 
 
 
Připomínky středisek: 
 
 
Vozňáková-DTP-V: 
      - Do jaké míry jsou informováni vedoucí o obměně výměn nevyhovujících zimních 

pracovních vest? Vedoucí na vozovně Poruba má neúplné informace a vesty nám 
nechce měnit, dle něj nemáme nárok dřív než jednou za 3 roky!  
Odpověď: Je-li vesta poškozená, anebo nevyhovující, je vedoucí 
povinen zajistit  výměnu.  

  - Proč nemůže zaměstnanec, který má povolen vjezd do areálu svým soukromým   
mot.vozidlem, vjet do areálu jiným vozidlem /v případě poruchy vozidla, které má 
povolení vjezdu/ 
Odpověď: Povolení se vydává na delší dobu. V případě jedno-či  
dvoudenní poruchy povolení vydáno nebude.  

 
 
Večeřa-TRS: 

-  Sloučení dílenských organizací Rozvodných sítě a Vrchní stavba nebude-odboráři 
Vrchní stavby nemají zájem. 

 
Fasora-DAH: 
     -    Kdy dostaneme seznamy zaměstnanců k Anketě o využití sociálního fondu? 
  Odpověď: Seznamy nám dodá zaměstnavatel pravděpodobně v březnu   

a  anketa proběhne při přebírání výplatních lístků. 
 
Sohr-PřK: 
    -  Revizoři již nefasují pracovní obuv-nyní jsou zařazení jako THP! 
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Kamlerová-ÚDM: 
-   Budou balíčky k MDŽ do 06.03.2009? 
   Odpověď: Budou. 
 

Pokorný-DTO: 
-  Pokud přijde faktura na ZV a jejím obsahem jsou položky pro dílenskou organizaci, 

požadujeme, aby byl uvědomen  pokladník daného DV, příp.předseda DV. Nutná 
kontrola ze strany DV! 

- Na středisku Tramvaje Mor.Ostrava není možno dostat se k permanentkám na 
preventivní programy. 

 
 
 

Nevíte jak a kde se dostat co nejrychleji k informacím? 
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: 10.02.2009                                 Bc. Kubíčková Eva  

                   předsedkyně ZV ZO OS DOSIA 
 
     Zapsal :        Ivo Protivínský 
                             místopředseda ZV ZO OS DOSIA 
 

 


