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

DOSIA
při DP Ostrava a.s.

Zápis č. 6/2009
Z řádného zasedání Závodního výboru základní organizace odborového svazu DOSIA při DP Ostrava
a.s., společně s předsedy Dílenských výborů, konaného dne 25.03.2009.
ZV jednal ve složení - Bc.Kubíčková Eva, Jasková Jana, Kamlerová Eva, Maloušová Jana,
Mertová Marta, Vozňáková Ivana, Antes Radim, Bc.Fasora Lubomír, Kramoliš Jiří, Ondis
Miroslav, Ing.Pokojský Čestmír, Pokorný Ivan, Protivínský Ivo, Raška Jaroslav, Ruprich
Martin, Sohr Jiří, Ing.Sporysz Jiří, Večeřa Jaroslav.
Předsedové DV - Dvořáková Jana, Mandoková Daniela, Tořová Libuše, Řezníčková
Jarmila, Bernatík Zdeněk, Körner Slavomír, Kuchař Dušan, Smital Petr.
Hosté - Rejský Jan-předseda OS, Mgr.Valentová Renata-právnička OS, Čup Janmístopředseda OS.
Omluven - ing.Kudela Zdeněk.
Neomluven - Peřina Oldřich.

ZV projednal:
 Návrh na výpověď z pracovního poměru podle § 55 odst. 1b) ZP:
p.Jiří Vincker - projednáno s vedoucím dispečinku p.Tomáše Fobera za účasti
jmenovaného. ZV vzhledem k dlouholetým výborným pracovním výsledkům
p.Vinckera navrhuje zaměstnavateli přehodnotit své stanovisko a ukončit pracovní
poměr dohodou.
 Vývoj průměrné mzdy za leden až únor 2009, ve srovnání se stejným období roku
2008.
 a schválil finální podobu návrhu nového volebního řádu pro volební období 20102014, který bude předložen konferenci k projednání a schválení.
Hlasování: Pro - 18, proti - 0, zdržel se - o. Návrh byl přijat.
 a schválil uzávěrku hospodaření ZO za rok 2008 a její předložení celopodnikové
konferenci k projednání a schválení.
Hlasování: Pro - 18, proti - 0, zdržel se - o. Přijato.
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Informace:
 Kantýna v ÚD Martinov, má na základě požadavků zaměstnanců ÚD upravenou
prodejní dobu.
 Pokud se stane, že v prodejním automatu na prodej jídel, bude zboží jakýmkoliv
způsobem znehodnoceno (plíseň, prošlá lhůta apod.), je třeba, aby zaměstnanec,
který na tuto skutečnost přijde, okamžitě informoval pověřeného pracovníka
firmy, která automat provozuje (t.č. je umístěno na automatu), příp.vedoucího
provozovny.
 Dopravní náměstek ing.Mlčák vydal nařízení, podle kterého mohou vedoucí
provozoven odpracovat čtvrtletně jako VPČ max. 30 hod. a službyvedoucí
provozoven max. 60 hod. Je to reakce na problémy s nařizováním čerpání ŘD do
povinného výkonu řidičům autobusů na Hranečníku.
Úkoly:
 Pokladníci jednotlivých DO, dostanou každý měsíc seznam členů,
kteří jsou práce neschopní déle než 14 dní a vyberou od nich členský
příspěvek ve výši 3,-Kč/kalendářní den, dále příspěvek
pro
důchodový a úmrtní fond (výše bude každý měsíc aktualizována) a
vše 1x měsíčně vyúčtují hospodáři ZO.
Připomínky středisek:
Kuchař:
- DV autobusy Poruba pořádá 04.04.2009 Lyžařský zájezd na Praděd-viz webové
stránky.
- Je možné, aby si řidiči autobusu udělali kurs na řízení tramvaje?
Odpověď: Možné to je, je nutno se informovat v podnikové autoškole.
Bc.Fasora:
- Na pondělí 30.03.2009 máme s I.Protivínským dohodnutou schůzku s vedením
provozovny, na které budeme jednat o čerpání ŘD do povinného výkonu.
Vozňáková:
- Na vozovně Poruba jsme udělali průzkum mezi členy, zda chtějí jít do kol.vyj. v otázce
mezd-jak je sjednáno v KS na rok 2009, i za cenu snížení stavu zaměstnanců.
Ruprich:
- Je možné zapůjčit autobus na zájezd pro odboráře?
Odpověď: Je, ale je také potřeba jej objednávat s dostatečným předstihem-autobus
jezdí na lince.
Sohr:
- Také jsme dělali průzkum mezi členy o kol.vyj.v otázce mezd a protože máme v živé
paměti, jak nám bylo změněno a zvýšeno mzdové zařazení a poté 15 z nás dostalo
výpověď pro nadbytečnost, jsme pro to, aby se vyjednávání v červnu neotvíralo.
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Pokorný:
- Požadujeme, aby bagety byly v automatu uloženy tak, aby bylo možné přečíst štítek
s datem spotřeby.
Řezníčková:
- Stále nemáme převedeny peníze za zájezd z autobusů Poruba.
Odpověď: Nutno dořešit s ing. Čondákem.
- Proč nejsou na provozovně permanentky?
Odpověď: V dohledné době – počátkem dubna – budou.

Registrace na

www.odborydpo.cz
=
okamžité informace o dění v odborech!

V Ostravě dne: 31..03.2009

Bc. Kubíčková Eva
předsedkyně ZV ZO OS DOSIA

Zapsal :

Ivo Protivínský
místopředseda ZV ZO OS DOSIA
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