Základní organizace
Odborového svazu pracovníků dopravy,
silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

DOSIA
při DP Ostrava a.s.

Zápis č.07/2019
Z řádného zasedání Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 03. 04. 2019.
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan,
Muntág Michal (zastupuje Blanku Soukalovou), Bambušek Jan, Eugel Tomáš, Smital
Petr, Maloušová Jana, Orlík Jakub (zastupuje Martina Veselého), Mezihorák Ivo,
Bartečková Ivana, Mutl Ivo, Ondřej Radim (zastupuje Zbyňka Hříbka), Ing. Pokojský
Čestmír.
Omluveni: - Soukalová Blanka, Borisová Marie, Veselý Martin, Kacíř Miroslav,
Dvořáková Jana, Kadlec Vladimír, Hříbek Zbyněk.
Neomluven: - Brachtl Jan,

Výbor ZO dále projednal:


a schválil členy pracovních komisí pro konferenci ZO OS DOSIA při DPO a.s.,
konané 17. 04. 2019:
-mandátová
Hříbek Zbyněk
Mezihorák Ivo
Hlasování: pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat.
- návrhová

Maloušová Jana
Eugel Tomáš

- moderátor
Smital Petr
Hlasování: pro - 13, proti - 1, zdržel se - 0. Návrh byl přijat.


a schválil klíč 1:20 pro volbu delegátů konference ZO OS DOSIA při DPO a.s.,
konané 17. 04. 2019:
Hlasování: pro - 13, proti - 1, zdržel se - 0. Návrh byl přijat.

Informace:
Ivo Protivínský:
 Informace o návrhu obou odborových organizací, předložený zaměstnavateli
při zahájení kolektivního vyjednávání dne 27. 3. 2019, si můžete přečíst na
našem webu a nástěnkách.
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DP uzavřel pro všechny zaměstnance pojištění na škodu způsobenou
zaměstnavateli. Podrobnosti k pojištění najdete na intranetu.
26. 3. 2019 jsme měli schůzku s GŘ, které se zúčastnil i Ivo Mutl:
- Upozorňovali jsme GŘ na stání autobusů u plničky CNG na středisku
Autobusy Hranečník, které je v rozporu se zákonem č. 361/2000 Sb.
Hrozí nebezpečí vzniku požáru, případně exploze.
- Řešili jsme i nedostatečnou kapacitu plničky CNG v nočních hodinách,
kdy se sjede více autobusů. Protože je plnička připojena na středotlaký
uzel, bude se situace řešit rozložením tankovacích časů i v průběhu
odpoledních hodin.
- Dále jsme konzultovali pojištění odpovědnosti za škody způsobení
zaměstnavateli, které uzavřel pro všechny zaměstnance DPO
zaměstnavatel.
- Dotazovali jsme se v jakém stádiu je náš požadavek na umožnění
bezpečného uložení jízdních kol a koloběžek přímo na pracovišti v
Martinově (nebo v jeho blízkosti), namísto jeho zanechání u brány. GŘ
sdělil, že se z tohoto důvodu mění směrnice pro celý DPO. Podmínkou
však bude, že zaměstnanec od vstupu do areálu na kole nepojede, ale
povede ho vedle sebe.
- Ivo Mutl upozornil GŘ na nesoulad v odměňování dispečerů, kteří mají
nižší tarifní zařazení, než řidiči „All track“. Přitom mají totožná řidičská
oprávnění, tedy na všechny trakce. Navrhovali jsme narovnání
nesouladu mimo nad rámec platné Kolektivní smlouvy.
11.4.2019 je v 10:00 jednání u DŘ na téma 2. kola plánování dovolených.

Různé:
Ivan Pokorný:
- Chtěli bychom změnu v Zásadách hospodaření v odstavci, který upravuje částku na
občerstvení DV. Nyní je do 50,- Kč, navýšení navrhuji do 100,- Kč.
Odp.Ivo Protivínský:
Zásady hospodaření byly schváleny na podzimní konferenci. Navržené změny je
tedy možné předložit ke schválení na konferenci 11.12.2019.

Příští schůze výboru ZO + místopředsedů DV, se koná před konferencí,
dne 17. 04. 2019 ve 13:00 hodin, v sále ÚD Martinov.

Náš web:

www.odborydpo.cz

V Ostravě dne:10. 5. 2019
Zapsala :

Jarmila Řezníčková
místopředsedkyně Výboru ZO OS DOSIA
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