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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.  9/2009 
 

Ze zasedání  -  
Závodního výboru Odborové organizace  při DP Ostrava a.s., společně 
s předsedy dílenských výborů a managementu DP Ostrava a.s., 
konaného dne 27.05.2009. 
 
ZV jednal ve složení  - Ing.Kubíčková Eva, Jasková Jana, Kamlerová Eva, Maloušová Jana,  
Mertová Marta, Vozňáková Ivana, Antes Radim, Bc. Fasora Lubomír, Kramoliš Jiří, 
Ing.Pokojský Čestmír, Pokorný Ivan, Protivínský Ivo,  Raška Jaroslav, Ruprich Martin, Ing. 
Sporysz Jiří, Večeřa Jaroslav. 
Předsedové DV – Dvořáková Jana, Řezníčková Jarmila, Filipovský Petr, Körner Slavomír, 
Kuchař Dušan, Smital Petr, Vávra Antonín.  
Omluveni: Orlíček Pavel, Peřina Oldřich, Sohr Jiří. 
Neomluven: Miroslav Ondis. 
Management – Ing. Kořínek František, Ing. Filipová Jarmila, Ing.Hanzelka Radoslav, Ing. 
Mlčák David, Matysík Vladimír. 
 
ZV projednal: 
 

 
� a schválil žádost o podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 

- Milada Vilémová – řidička tramvaje (Poruba) – 2.500,-Kč. 
                        DV z vlastních prostředků schválil 2.500,-Kč.  

                        Hlasování: Pro - 16, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
� a schválil žádost o podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 

-    Věra Nováková – řidička autobusu (Poruba) – 2.500,-Kč. 
                        DV z vlastních prostředků schválil 1.500,-Kč.  

                        Hlasování: Pro - 16, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
� Vývoj průměrné mzdy za období leden – duben 2009. 

 
 
� Návrh změny KS: v souvislosti s připravovanou restrukturalizací společnosti a 

původním úmyslem vedení  zrušit kantýny jako ztrátové, proběhlo mezi odb.org. a 
vedení DPO jednání, jejichž smyslem bylo najít kompromisní řešení, kterého 
výsledkem by bylo zachování závodního stravování vč.kantýn. Bylo navrženo, aby 
zaměstnanci přispívali na vložené potraviny částkou 9,-Kč na jedno hlavní 
jídlo/doposud tento příspěvek byl hrazen ze sociálního fondu/.  
Po bouřlivé diskuzi  a zvážení možnosti menšího zla, byl tento návrh přijat. 
Hlasování: Pro - 15, proti - 1,  zdržel se – 0. 
Za této situace bude závodní stravování (včetně kantýn) zachováno. 
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� a schválil návrh předsedkyně, aby se jednání s primátorem stran restrukturalizace 

zúčastnil i náš předseda OS pan Jan Rejský. 
 Hlasování: Pro - 16, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 
 
 
  
  
Připomínky  Dílenských výborů: 
 
 
Všeobecně-všechny DV: 
 - vyjádřily obavu se zachováním DPO jako celku,  
 - výše pololetní odměny 
 
p.Maloušová Jana – DAP 
- na provozovně se množí stížnosti na práci externích brigádníků, kteří nám „berou“ volné 
směny. 
- stížnosti na úklidovou firmu. 
 
Ing.Pokojský Čestmír – MTZ 
- Máme problém obsadit kandidátku do DV  před nadcházejícími volbami 
 
p.Jasková  Jana – DAP 
- Máme tentýž problém. 
  
p. Kamlerová Eva – ÚDM 
-  Množí se stížnosti na mýdlo a toaletní papír/je v něm hodně špatně rozmělněného dřeva a 
páchne zatuchlinou/. 
 
 
 
p.Pokorný Ivan – DTO 
- na měsíc červen byly snížené výkony řidičům dělených směn, takže musíme nadělávat 
povinný výkon o sobotách a nedělích. 
- do dnešního dne jsme nedostali vyúčtování nemocenských-ať můžeme vybrat členské 
příspěvky. 
 
 
 
 
 
 V 15:04 hod. se jednání zúčastnilo vedení společnosti. 
 
� Ing.Filipová 

- informovala o  ekonomické situaci DPO,  
- o vývoji průměrných mezd a tržbách z MHD. 
 
� Ing.Mlčák 

- informoval o připravovaných změnách v JŘ  /letní JŘ/, 
- o opravě frýdlantských mostů,  
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- o uzávěře ulice Cihelní  
- o přípravě vybudování terminálů na Hranečníku, Dole Heřmanice a Svinov-mosty. 
- o kontrolách na zvonění tramvají před rozjezdem ze zastávky a o jednání DPO 

s Drážním úřadem. Výsledkem je, že vzhledem k tomu, že řidič tramvaje nemůže 
vědět, zda nehrozí nějaké nebezpečí, bude povinnost zvonit zakotvená v D1 nadále 
zachována! 

- O opravě zastávek Heyerovského a B.Nikodéma. Z důvodu zachování kloubových 
autobusů na lince č.40 budou zastávky prodlouženy a bude provedeno přeložení 
sloupu VO. 

 
� p.Matysík 

- seznámil s vývojem absence a práce přesčas. 
 
�   Ing. Hanzelka 

- informoval o probíhající rekonstrukci frýdlantských mostů. 
 
� Ing.Kořínek 

         -  informoval o konaném cvičení integrovaného záchranného systému ve firmě LIBROS, 
kterého se účastnil i DPO.  Námětem cvičení byla simulovaná srážka tramvaje a 
autobusu. Vzhledem ke kladnému vyhodnocení, je naplánováno další cvičení a to „Pád 
autobusu ze silničního náspu. 

        - Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo, že tzv. Moravskoslezská karta se bude 
provozovat bez účasti města Ostravy.  

        -  oznámil, že na pololetní odměnu splatnou ve mzdě za měsíc květen bude rozděleno 
4.800.000,-Kč, což dělá 10,45% - tedy cca 2.000,-Kč/zaměstnanec. 

        - oznámil, že ing. Hanzelka končí ke dni 31.05.2009 ve funkci člena představenstva 
společnosti a k 30.06.2009 končí ve funkci provozního náměstka. Toto rozhodnutí 
odmítnul dále komentovat. 

 
 
 

Diskuze a dotazy na management: 
 
p.Fasora-DAH: 
- ze střediska Hranečník zmizel ochlazovač a ohřívač vody. Vzhledem 
k začínajícímu létu žádáme o jeho urychlené navrácení. 
Odpověď p.Matysíka:  Zjistím proč se tak stalo a sjednáme nápravu. 
 
 
p.Maloušová-DAP: 
- v současnosti u nás na provozovně jezdí mnoho externích brigádníků-
ubírají nám volné směny.  
 
p.Smital-DAH: 
- bohužel v době, kdy je řidičů dostatek, tak si brigádníci směny vybírají. 
 
Ing.Pokojský-MTZ: 
- některým kmenovým brigádníkům nebyly prodlouženy smlouvy.  
Odp.ing.Mlčáka: Brigádníky, zejména externí potřebujeme pro období, kdy je nedostatek 
řidičů, v opačném období jim musíme přidělovat směny, abychom je neztratili. Navíc 
pracují na zavolání. V současné době se situace stabilizovala, budeme se snažit opět dávat 
volné směny i kmenovým řidičům. 
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p.Kuchař-DAP: 
- bude zachováno sociální zařízení na spojovacím platě ve Svinově? 
Odp.ing.Mlčáka: Plato bude demolováno. Proto sociální zařízení bude po dobu stavby 
nahrazeno mobilním WC.  
 

      p.Protivínský-DAH-„Sládkova“: 
- v tom případě bude ale nutné, aby byl zajištěn přístup k tekoucí pitné vodě 
pro řidiče linek, které nemají na druhé konečné soc.zařízení. 
 
p.Kuchař-DAP: 
- jaká vozidla budou ještě letos nakoupena? 
Odp.ing.Kořínka: Letos již žádná další vozidla zakoupena nebudou. 
 
 

      p.Řezníčková-DTO: 
- Po dobu výluky byly tramvajové linky vedeny z centra na Hranečník, 
s čímž bylo mnoho cestujících spokojeno. Počítá se zesílením linky č.14? 
Odpověď ing. Mlčáka: Nepočítá, nicméně ještě budou 3-4 výluky. 
 
 

     p.Pokorný-DTO: 
    - romové  jezdí na černo a revizoři začnou s kontrolou až po jejich 

vystoupení.  
       

      p.Večeřa-RS: 
     - Na Rozvodných sítích se počítá se zavedením 3.směných turnusů-jsou 

zabezpečeny lékařské prohlídky?  
     Odpověď p.Matysíka:  Vše proběhne tak jak má. 

 
  
Ing.Kubíčková: 
- Na jak dlouho je uzavřena smlouva s úklidovou firmou? Panuje všeobecná 
nespokojenost. 

     Odp.ing.Kořínka: ředitel úklidové služby si 1 x za 14 dní nechává podepisovat spokojenost   
s činností firmy. Ze strany vedoucích provozoven nejsou žádné připomínky. 

 
    p.Pokorný-DTO: 
     - na parkovišti na vozovně Křivá je nedostatek místa ke stání vozů 

zaměstnanců.  
 
 
 

p.Protivínský-DAH-„Sládkova“: 
- v ÚDM na myčce se stále provádí posuv vozů ručně. Na komisi BOZP jsme 
se s p.Pechancem shodli na tom, že je tato činnost v rozporu s bezpečností 
práce.. 
Odpověď ing. Hanzelky: Pro zaměstnance je jednodušší to dělat ručně, proto nezapínají 
lano a vrátek, ale neměl by být problém zakoupit zařízení k bezpečnému posuvu. 
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- 2 týdny před koncem 1. čtvrtletí, nebylo na Hranečníku doplňováno tekuté 
mýdlo. Na dotaz proč tomu tak je bylo sděleno p.Bařinovou, že je překročen 
čtvrtletní limit! 

     Odp.ing.Kořínka: žádný takový limit neexistuje! Byla to výmluva-řešit s vedoucím  
provozovny. 
 

      
 
      Příští schůze ZV, se koná dne 10.06.2009 ve 14:00 hodin, v zasedací 

místnosti společnosti.  
 

 
 

 
 
 
 

Chcete dostávat prostřednictvím e-mailu upozornění na aktuální 
informace umístěné na našich webových stránkách? 

Zaregistrujte se: 
 

 

www.odborydpo.cz 
 
 
 

 
 
 
 
V Ostravě:29.05.2009    Ing. Kubíčková Eva     
       předsedkyně ZV ZO OS DOSIA 
 
Zapsal :       Ivo Protivínský                                  

      místopředseda ZV ZO OS DOSIA  
 

                   


