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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.  5/2009 
 

Z řádného zasedání  -  
Závodního výboru Odborové organizace  při DP Ostrava a.s., 
konané dne 11.03.2009. 
 
ZV jednal ve složení  - Bc.Kubíčková Eva, Jasková Jana, Kamlerová Eva, Maloušová Jana, 
Mertová Marta, , Tořová Libuše, Antes Radim, Bc. Fasora Lubomír, Kramoliš Jiří, Pokorný Ivan, 
Protivínský Ivo,  Raška Jaroslav, Ruprich Martin, Sohr Jiří, ing.Sporysz Jiří, Večeřa Jaroslav. 
Omluveni -  Vozňáková Ivana, Ing.Pokojský Čestmír. 
Neomluveni – Ondis Miroslav, Peřina Oldřich. 

 
 
Informace: 

 
� Hospodaření ZO roku 2008 bylo uzavřeno. 
 
� Schválení účetní uzávěrky proběhne na konferenci dne 25.03.2009. 

 
� ZO byla v návaznosti na změny v legislativě, které přicházejí z EU, 

informována zaměstnavatelem o připravované restrukturalizaci  DP 
Ostrava. Vlastník-statutární město Ostrava v těchto dnech, zadalo 
soukromé společnosti A.T. Kearney GmbH zpracovat koncepční studii. 
Spolu se zadáním této studie vznikají obavy o zachování celistvosti 
podniku jako celku. Za tímto účelem jsou na konferenci dne 
25.03.2009 pozváni ředitel společnosti ing. František Kořínek a 
předseda dozorčí rady  p. Vojtěch Mynář. 

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

řidič Autobusy Hranečník - za účasti jmenovaného a vedoucího p.Škuty. ZV 
doporučil zaměstnavateli zvážit možnost rozvázání pracovního poměru dohodou. 

 
� a schválil žádost o podporu v nezaviněné tíživé situaci: 

- Jiřina Komárková – řidička tramvaje Poruba – 5.000,-Kč  
                        Hlasování: Pro - 16, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
       -    Hana Klasová – řidička Tramvaje Poroba –  1.500,-Kč 
  Hlasování: Pro - 15, proti - 0,  zdržel se - 1. Návrh byl přijat. 
 
� a schválil návrh na poskytnutí daru nezařazeným odborářům při dosažení 

životního jubilea: 
- Jaroslava Gibalová –  1.500,-Kč 
- Jan Prokeš –    1.500,-Kč 
- Bohuslava Zedníková –  1.500,-Kč 
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- Anna Mikesková –   1.500,-Kč 
- Jana Klimšová –   1.500,-Kč 
- Zlatuše Wunschová –  1.500,-Kč 
- Jarmila Svačinová –  1.500,-Kč 
- Marta Herzanová –   1.500,-Kč 
- Jarmila Pavelková –  1.500,-Kč 
- Jaromíra Krejčí –   1.500,-Kč 
- Jiří Sporysz –   1.500,-Kč 
- Petr Kubica –   1.500,-Kč 
- Milan Čondák –   1.500,-Kč 
      Hlasování: Pro - 15, proti - 0,  zdržel se - 1. Návrh byl přijat. 
 

 
� a schválil návrh na poskytnutí daru nezařazeným odborářům při odchodu do 

starobního důchodu: 
- Marcela Pifková –   1.500,-Kč 
- Věra Kmeťová –   1.500,-Kč 
- Zdeněk Svoboda –   1.500,-Kč 

 Hlasování: Pro - 15, proti - 0,  zdržel se - 1. Návrh byl přijat. 
� a doporučuje schválit celopodnikovou konferencí vypsání termínů voleb do 

dílenských organizaci v období od 01.09.2009 do 15.09.2009. Návrhy kandidátek 
podepsané předsedy volebních komisí, budou na provozovnách vyvěšeny od 
15.08.2009. 

 
 
 

Úkoly: 
 
� Příprava celopodnikové konference: 

� Schválení hospodaření roku 2008 
� Schválení volebního řádu pro volební období 2010-2014 
� Zajistit presentaci T-Mobile pro členy odborů 
� Schválit zprostředkovatelskou smlouvu. 
ZV na tuto konferenci deleguje do  
mandátové komise 

� p.Evu Kamlerovou  
� p.Jaroslava Večeřu 

          návrhové komise 
� p.Jarmilu Řezníčkovou 
� Bc.Lubomíra Fasoru 

 
           Jednotlivé dílenské organizace projednají na svých střediscích přípravu 
voleb pro nastávající volební období a současně naplánují střediskové 
konference, na kterých bude projednáno, zda vzhledem k hosp.krizi otevřít 
kolektivní vyjednávání ve mzdové oblasti. 
                
 
Připomínky středisek: 

  
Kamlerová: 
- Požadavek na změnu prodejní doby kantýny v Martinově. 
Odpověď: Zaslat písemný požadavek na ZV. 



 

 

 

3

 
Pokorný: 
- vyslovil nesouhlas s částí volebního řádu. 
 
 
 
 
 
 

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: 24.03.2009                                 Bc. Kubíčková Eva  

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

 


