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Závodní výbor   
        ZO OS DOSIA při DPO a.s. 
 
 

 

Zápis č.  4/2010 
 

Z mimořádného zasedání -  
závodního výboru Základní Organizace Odborového Svazu DOSIA při DPO 
a.s., 
konaného dne 08.02. 2010. 
 
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, Ruprich 
Martin, Slíva Zdeněk,  Večeřa Jaroslav. 
Omluveni: Zbranková Jaromíra, Peřina Oldřich, Waligóra Marek. 
 

 
ZV projednal: 
 
� a schválil žádost o podporu v nezaviněné tíživé situaci: 

� Jiří Sohr – přepravní kontrola – 3 000,-Kč. 
            Hlasování: Pro - 15, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
� a schválil žádost o podporu v nezaviněné tíživé situaci: 

� Kamil Košař – vrchní stavba – 1 500,-Kč. 
            Hlasování: Pro - 15, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
� a schválil žádost o podporu při ukončení pracovního poměru: 

� Eduard Bartoš – ÚD Martinov – 5 000,-Kč. 
            Hlasování: Pro - 15, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
� žádost nadace Klíček na sponzorování. Zástupkyně nadace se zúčastní jednání 

ZV dne 17.02.2010.  
 
� vyhodnocení kolektivní smlouvy, která dle ZV byla porušena v bodě I.2.1.2-

ochrana zaměstnanců a odborových funkcionářů, kdy předsedovi DV 
Autobusy Hranečník p.Petru Smitalovi, byla dána výpověď z pracovního 
poměru a to i přes nesouhlas odborového orgánu. Svých práv se pak musel 
domáhat soudně. 

 
� Hospodaření jednotlivých odborových úseků za měsíc leden 2010. 

 
� Stanovisko odborových svazů ze dne 05.02.2010. Všechny dílenské výbory seznámí 

členskou základnu a 17.02.2010 vydá na základě ohlasů stanovisko ZV. 
 
� konečnou verzi dopisu/viz příloha/, který bude zaslán Radě, Zastupitelstvu a 

primátorovi města Ostravy.  
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� žádost bývalého předsedy dozorčí rady DPO a.s. Vojtěcha Mynáře, na možnost 
zúčastnit se schůze ZV. Vzhledem k situaci, kdy pan Mynář měl po celou dobu 
dostatek času jednat s odbory a této šance využil až tehdy, kdy byl odvolán 
z funkce, ZV se rozhodnul jeho žádosti nevyhovět. 

 
 
 

 
 

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: 09.02. 2010                        Ing. Kubíčková Eva  
                   předsedkyně ZV ZO OS DOSIA 
 
 Zapsal :          Ivo Protivínský 
                            místopředseda ZV ZO OS DOSIA 
 


