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Závodní výbor   
        ZO OS DOSIA při DPO a.s. 
 
 

 

Zápis č.  3/2010 
 

Z řádného zasedání -  
závodního výboru Základní Organizace Odborového Svazu DOSIA při DPO 
a.s., 
konaného dne 28.01. 2010. 
 
ZV jednal ve složení  - Ing. Kubíčková Eva, Čajanová Lea, Dvořáková Jana, 
Kamlerová Eva, Maloušová Jana, Řezníčková Jarmila, Frejkovský Tomáš, Kuča Pavel, 
Mánek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír, Protivínský Ivo, Ruprich Martin, Smital Petr, 
Waligóra Marek. 
Omluveni:  Tořová Libuše, Zbranková Jaromíra, Peřina Oldřich, Večeřa Jaroslav. 
Host :  Vozňáková Ivana. 

 
ZV projednal: 
� rozvázání pracovního poměru dle § 52, písm. g): 

 - Ladislav Švec – řidič tramvaje – Tramvaje Poruba – za účasti    
jmenovaného a vedoucího p.Urbánka, se souhlasným stanoviskem. 

- Ján Jaško – řidič tramvaje – Tramvaje Mor.Ostrava - za účasti  
jmenovaného a vedoucího p.Pryscze, se souhlasným stanoviskem a  
doporučením pro  zaměstnavatele k přeřazení na jinou pozici v DPO. 

 
� organizační zajištění plesu: 
  -     výzdoba sálu 18.02. - Čajanová, Dvořáková, Kamlerová, Věčeřa,  
 -     šatna - Kuča, Raška,  

-     služba u vchodu - Frejkovský, Kamlerová, 
- Hasič - Večeřa, 
- Kuchyně - Dvořáková, Čajanová, Protivínský, 
- Bar - Řezníčková, Vozňáková, 
- služba na sále - Smital, Ruprich. 

 
� Návrhy delegátů na V. sjezd OS DOSIA konaný ve dnech: 

- DGH   - Waligóra Marek, 
- PřK     - Mánek Zbyněk, 
- TÚD   - Čík Daniel, 
- DAH-„Sládkova“ - Kuča Pavel, Protivínský Ivo, 
- DTP-V  - Čajanová Lea, 
- DAH   - Smital Petr, 
- DAP   - Maloušová Jana, 
- DTO   - Pokorný Ivan, 
- DTO-V -Ruprich Martin, 
- TVS   - Frejkovský Tomáš, 

 Náhradníci: Večeřa Jaroslav, Tořová Libuše. 
Hlasování:  pro 14,  proti  0,   zdržel se  0. Návrh byl přijat. 

(Ing. Eva Kubíčková a Jarmila Řezníčková se jako členky Sněmu OS  účastní sjezdu 
automaticky.) 
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� a schválil žádost o podporu v nezaviněné tíživé situaci: 

- Jana Maloušová – autobusy Poruba – 2 000,-Kč. 
            Hlasování: Pro - 13, proti - 0,  zdržel se - 1. Návrh byl přijat. 
 
� a schválil žádost o podporu v nezaviněné tíživé situaci: 

- Radomír Lev – tramvaje Poruba – 2 500,-Kč. 
            Hlasování: Pro - 14, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 
 
Informace: 
 
� ZV obdržel poděkování z Dětského Domova na ulici Bukovanského v Ostravě za  

mikulášskou nadílku. 
 
 
 
 
Připomínky DV: 
 
 
p.Dvořáková: 
- Náš řidič, který rozváží obědy po provozovnách má neustálé problémy s parkujícími 
vozidly před ředitelstvím/stojí zde auta z magistrátu, dispečink apod./ a tím je mu 
znemožněno, či ztíženo dodání uvařeného jídla pro výdejnu. 
 
p.Kamlerová: 
- Kdy budou vydávány poukázky na regenerační programy? 
Odpověď: Po skončení výběrového řízení, cca v březnu-dubnu. 
 
- Kdo má na starosti zapínání topení v tramvajích? 
Odpověď: Ústřední dispečink. 
 
- Neuvažuje se o změně prémiového řádu? 
Odpověď: Zásady pro rozdělování Výkonnostních odměn, na každém středisku 
projednává DV spolu s vedením střediska. 
 
p.Kuča: 
- P.Rutrichová-náš pokladník-skládá funkci, protože bude přeřazena na jinou 
provozovnu, takže budeme muset tuto situaci řešit. 
 
p.Smital: 
- Máme výhrady k způsobu projednávání stížností na řidiče-nejsou vedením 
provozovny prováděny konfrontace, řidiči jsou trestáni i za maličkosti. 
Odpověď: Budeme jednat s vedením provozovny. 
 
p.Maloušová: 
-  Těm, co mají být propuštěni, zaměstnavatel nenabízí jiná místa.  
Odpověď: Ředitel prohlásil, že jim budou nabízejí místa revizorů. Pokud však toto 
odmítnou, mají smůlu. 
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p.Maloušová: 
- Jak se postavíme za ty, co nejsou členy odborů? 
Odpověď: Nijak! Budeme hájit pouze zájmy členů odborové organizace. Viz zápis 
z minulého jednání ZV č.2/2010. 
 
- Naši řidiči dělených směn, by chtěli pracovat na vedlejší činnost jako revizoři. 
Odpověď: Nelze, vedlejší činnosti u revizorů byly před cca 3 roky zrušeny. 
 
- 13.2.2010 pořádáme zájezd na Bílou-zájemci ať se hlásí na tel. č.:604 182 005. 
 
p.Frejkovský: 
- P.Šestákovi, který je propouštěn, bylo řečeno, že nedostane zpět peníze za 
prolongovanou jízdenku, kterou musí vrátit. 
 
p. Waligóra: 
- Na Hranečníku pokud je zavřená kantýna, není zajištěn zástup. 
Odpověď: Nejprve zkusit řešit s vedením střediska. 
 
 
  
 

 
 

Příští schůze ZV+místopředsedů+managementu se bude konat  
17.02. 2010 v 13:00 hod v Banketce ÚD Martinov. 

 
 
 

 
Registrujte se na webových stránkách naší odborové 

organizace: 

 
www.odborydpo.cz 

 
Jen tak získáte informace z první ruky! 

 

 

 V Ostravě dne: 08.02. 2010                        Ing. Kubíčková Eva  
                   předsedkyně ZV ZO OS DOSIA 
 
 Zapsal :          Ivo Protivínský 
                            místopředseda ZV ZO OS DOSIA 
 


