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Závodní výbor   
        ZO OS DOSIA při DPO a.s. 
 
 

 
 
 

                      Zápis č.9/2010 
 
 
Z řádného zasedání -  
závodního výboru Základní Organizace Odborového Svazu DOSIA při DPO 
a.s., konaného dne 28. 04. 2010. 
 
ZV jednal ve složení  - Ing. Kubíčková Eva, Čajanová Lea, Dvořáková Jana, 
Kamlerová Eva, Maloušová Jana, Řezníčková Jarmila, Tořová Libuše, Frejkovský 
Tomáš, Mánek Zbyněk, Mezihorák Ivo, Ing. Pokojský Čestmír, Protivínský Ivo, Smital 
Petr, Snášel František, Večeřa Jaroslav. 
Neomluven: Peřina Oldřich. 
Omluveni: Zbranková Jaromíra, Ruprich Martin, Waligóra Marek, Bortolotti Daniel. 
Místopředsedové DV: Vozňáková Ivana, Čík Daniel, Hříbek Zbyněk, Pokorný Ivan, 
Slíva Zdeněk, Vávra Antonín, 
Pokladníci: Pekařová Marie, Raková Miluše, Adámek Daniel,Fitřík Michal. 
 
 
V úvodu proběhlo školení pokladníků. 
 
ZV projednal: 

 
� a schválil žádost o podporu z podpůrného fondu v nezaviněné tíživé 

situaci/dlouhodobá nemoc/: 
- Blanka Hrabovská – ÚDM – 2 500,-Kč. 

            Hlasování: Pro - 13, proti - 2,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
- Pavel Myrta – Vrchní stavba – 2 500,-Kč. 

            Hlasování: Pro - 15, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
� a schválil žádost o podporu z podpůrného fondu při rozvázání pracovního poměru: 

- Jaroslava Dörrichová – ÚDM -5 000,-Kč. 
            Hlasování: Pro - 15, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 
� a schválil žádost o příspěvek při narození dítěte z minulého roku: 

- Radomír Burian/dcera Renata/ – ÚDM -500,-Kč. 
- Eva Černohlávková/dcera Kateřina/ - TMO – 500,-Kč. 

      Hlasování: Pro - 15, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
� rozvázání pracovního poměru dle § 55, odst.1, písm. b): 

- Martin Polášek – řidič autobusy Poruba – bez účasti jmenovaného 
vedoucího p.Adamowicze, se souhlasným stanoviskem. 

 
 

 



 

 

 

2

� a schválil řidiče, kteří budou řídit zájezdový autobus pro potřeby odborové 
organizace: 

- Jiří Bendžuch, 
- Ivo Mutl, 
- Jiří Pardel, 
- Ivan Němec. 
 

� Návrh volebního řádu pro volby do dozorčí rady a má tyto připomínky: 
- snížit počet kandidátů z 6 na 4, 
- pořadí kandidátů na kandidátní listině ZO OS DOSIA, určí ZV ZO OS 

DOSIA při DPO a.s. 
- změnit poměr zastoupení členů ZO OS DOSIA ve volební komisi ze 7 : 1  

na 3 : 4. 
 
 
Informace: 
 
� Dne 25.05.2010 ve 14:00 hodin v sále Ústředních dílen Martinov se konají 

volby do dozorčí rady. Delegáti volební konference musí mít u sebe kartu BISW. 
Delegátům bez karty BISW nebude umožněna volba! 

 
� V případě proplácení daru při odchodu do důchodu, bude na ZV současně 

doručen Evidenční list člena. 
 
 
 
Připomínky DV: 
 
  
p. Frejkovský: 
- Požadavek na očkování proti klíšťové encefalitidě pro pracovníky Vrchní stavby. 
- Vztahuje se pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli Generali i na 
VPČ? 
Odpověď: Vztahuje, je ale třeba aby pokud je v rámci VPČ vykonávána činnost řidiče, 
bylo toto pojištění pro řidiče/vyšší sazba/ a ne pro ostatní zaměstnance/nižší sazba/. 
 
p. Smital: 
- Návrh na zjednodušení jednání schůze ZV/projednávání. 
 
sl. Tořová: 
- Problém kolegyně Barťákové, s umožněním studia při zaměstnání byl s vedoucím 
Tramvají Poruba p.Urbánkem vyřešen. 
    
p.Maloušová: 
- Jak je to s náborovým příspěvkem pro řidiče? 
Odpověď: Nijak-žádný se nevyplácí. 
- Jaká bude výše „13.platu“? 
Odpověď: Ještě nebylo vyhodnoceno rozhodné období(listopad-duben). 
 
p. Slíva: 
- Požadavek na kontrolování dodržování bezpečnostních přestávek řidiči MHD 
dispečinkem. 
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p.Maloušová: 
- Budou se vracet rozdíly ve zdanění obědů a zaměstnaneckých jízdenek? 
Odpověď: Rozdíl ve zdanění jízdného se bude vracet ve mzdě za duben a rozdíl ve 
zdanění obědů se převede do snížení cen obědů v následném období. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

 

 V Ostravě dne: 10. 05. 2010                        Ing. Kubíčková Eva  
                   předsedkyně ZV ZO OS DOSIA 
 
 Zapsal :          Ivo Protivínský 
                    místopředseda ZV ZO OS DOSIA 
 
 


