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Závodní výbor   
        ZO OS DOSIA při DPO a.s. 
 
 

 
 
 
 

                      Zápis č.  6/2010 
 

 
 
Z řádného zasedání -  
závodního výboru Základní Organizace Odborového Svazu DOSIA při DPO 
a.s., konaného dne 10.03. 2010. 
 
ZV jednal ve složení  - Ing. Kubíčková Eva, Čajanová Lea, Kamlerová Eva, 
Maloušová Jana, Řezníčková Jarmila, Tořová Libuše, Hříbek Zbyněk, Mezihorák Ivo, 
Ing. Pokojský Čestmír, Protivínský Ivo, Ruprich Martin, Smital Petr, Večeřa Jaroslav. 
 
Omluveni: Dvořáková Jana, Zbranková Jaromíra, Frejkovský Tomáš, Kuča Pavel, 
Mánek Zbyněk, Waligóra Marek. 
 
Neomluven: Peřina Oldřich. 
 
 
 
 
ZV projednal: 
 
� hospodaření dílenských organizací. 
� přípravu konference, která se koná 23.03.2010. Návrh pracovních komisí: 
 Mandátová-  Jaroslav Večeřa, Eva Kamlerová. 
 Návrhová – Ing. Pokojský Čestmír, Libuše Tořová. 

            Hlasování: Pro - 13, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
� návrhy na změnu stanov OS DOSIA.  
� e-mail službyvedoucího DAH p.Stanislava Machálka. 
� problematiku prokazatelného seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu 

pracovní doby. 
� a schválil příspěvek na technické a organizační zajištění plesu, schůzí, 

konferencí atd., a to ve výši 2 000,-Kč.  
      Hlasování: Pro - 12, proti - 0,  zdržel se - 1. Návrh byl přijat. 
� mandát pro pracovní skupinu, která zpracuje návrhy na změnu stanov OS 

DOSIA/zejména problematiku stávkokazů z řad členů odborů/ a poté budou 
předloženy konferenci 23.03.2010 ke schválení. 

      Hlasování: Pro - 13, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
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Připomínky DV: 
 
 
p.Maloušová: 
- Na provozovně Autobusy Poruba proběhlo jednání vedení provozovny s řidiči 
autobusů, na kterém vedoucí prezentoval, že případný výpadek, za který bude muset 
DPO zaplatit městu pokutu ve výši 5 000,-Kč a který vznikne zaviněním dílny, či 
řidiče/zaspání, opožděný nástup apod./ 
Odpověď: Toto je mylná informace! Zaměstnavatel nemůže přenášet rizika 
z podnikání na své zaměstnance! 
 
p. Kamlerová: 
- Poděkování za balíčky k MDŽ. 
- Jak to bude s poukázkama v hodnotě 1 400,-Kč? Kde se budou dát využít. 
Odpověď: Ještě nebylo ukončeno výběrové řízení. 
- V Martinově přibyly další kancelářské prostory-což znamená vyšší nároky na úklid, 
přesto p.Sulková opět snížila uklízečkám limit pro „fasování“ čistících prostředků. 
 
p. Smital: 
- Na Hranečníku jsme se domluvili, že bude pro zájemce znovu zavedeno mytí čelních 

skel novou myčkou. Doposud byla tato činnost myčky nefunkční. 
 

 
 
Úkoly: 
- 16.03.2010 se sejde pracovní skupina, která připraví návrh změny stanov OS DOSIA. 
 
 
 

 
 
 

 
Informace z první ruky? 

To je registrace na webových stránkách naší odborové 
organizace: 

www.odborydpo.cz 
 

 

 

 V Ostravě dne: 20.03. 2010                        Ing. Kubíčková Eva  
                   předsedkyně ZV ZO OS DOSIA 
 
 Zapsal :          Ivo Protivínský 
                    místopředseda ZV ZO OS DOSIA 
 


