Závodní výbor

ZO OS DOSIA při DPO a.s.
Zápis č.16/2010
Z řádného zasedání závodního výboru Základní Organizace Odborového Svazu DOSIA při DPO
a.s., konaného dne 25. 08. 2010.
ZV jednal ve složení - Ing.Kubíčková Eva, Čajanová Lea, Kamlerová Eva,
Maloušová Jana, Mertová Marta, Řezníčková Jarmila, Tořová Libuše, Frejkovský
Tomáš, Mezihorák Ivo, Ing.Pokojský Čestmír, Protivínský Ivo, Ruprich Martin, Slíva
Zdeněk(zastupuje Smitala Petra), Snášel František, Večeřa Jaroslav.
Omluveni: Dvořáková Jana, Zbranková Jaromíra, Smital Petr, Waligóra Marek.
Neomluveni: Hříbek Zbyněk, Peřina Oldřich.
Host: Čík Daniel, Filipovský Petr, Pokorný Ivan.
ZV projednal:
 a schválil skupinu pro kolektivní vyjednávání ve složení:
- Rejský Jan – předseda OS,
- Mgr.Steinbauerová Andrea – právnička OS,
- Ing.Kubíčková Eva – předsedkyně ZV,
- Protivínský Ivo – místopředseda ZV,
- Řezníčková Jarmila – člen ZV.
Hlasování: Pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat.
 V.sjezdu OS DOSIA ve dnech 17. - 18.9.2010 se místo Miroslava Zahajského
zúčastní Petr Filipovský.
 18.9.2010 se bude konat tenisový turnaj. Přihlášky přijímá p. Jana Jasková 775
236 406, nejpozději do 13.9.2010.
 Ples odborové organizace se bude konat 25.2.2011 v sále ÚD Martinov.
Připomínky DV:
p.Ruprich:
- Jak budou sráženy členské příspěvky našim členům, kteří jsou na montáži v Polsku?
Odpověď:
- Stejně jako doposud-prostřednictvím srážek ze mzdy.
Sl.Tořová:
- Je možné platit čl.příspěvky členky na MD (RD) převodem z účtu?
Odpověď:
- Ano. Číslo účtu je 118308/0300 a variabilní symbol je rodné číslo člena.
- Káva z automatu na kávu je drahá-vím, že v DP Praha mají kávu za 6,-Kč(u nás za
8,-Kč) a bagety v automatech cca za 20,-Kč(u nás za 40,-Kč).
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p.Snášel:
- V naší dílenské organizaci proběhly doplňující volby do DV, za odstoupivší Pavlu
Ruprichovou. Zvolen byl pan Miroslav Baron a bude členem Komise BOZP.
p.Kamlerová, Frejkovský:
- Jak dopadl náš požadavek na stojany na jízdní kola? A požadavek na možnost
parkování v bývalé garáži Hasičárny? Paní Sulková vydala striktní zákaz možnosti
parkování jízdních kol a mopedů a malých motocyklů za branou(v areálu).
Odpověď:
- Toto bude předmětem kolektivního vyjednávání.
- Kdy skončí propouštění z ÚDM-kolik nás má ve finále být? K 30.12.2009 nás bylo
222, k 16.8.2010 je nás 162.
Odpověď:
- Do konce roku nebudou žádné zakázky.
- Kdy bude otevřeno kolektivní vyjednávání o mzdách v dceřiné společnosti?
Odpověď:
- Dokud nebude ustavena nová společnost, která bude mít svého jednatele, tak není
s kým jednat. Dokud k tomu nedojde, nemůže ani dojít k převodu zaměstnanců DPO
do dceřiné společnosti.
p.Slíva:
- Vznášíme požadavek na fasování dezinfekčního prostředku ve spreji na ruce pro
řidiče MHD. Pracujeme s penězi-hrozí infekce žloutenky a jiných chorob, přitom
vzhledem ke stále zkracujícím se pauzám na konečných(taky vlivem zpoždění apod.),
nemají řidiči prostor k provedení očisty v soc. zařízení.
p.Protivínský:
- Cca před rokem jsme také vznášeli požadavek na fasování regeneračních krémů pro
řidiče-dosud nedořešeno.
Odpověď:
- Budeme řešit.
p.Večeřa, Ing.Pokojský:
- U nás začínají být lidi nervózní, nevědí jak to bude po rozdělení podniku.
p.Slíva:
- Dochází k tomu, že vozům jezdícím na emulzní nafty svévolně zhasínají motorynaposledy se to stalo na přejezdu-kolejích. Hrozí nebezpečí střetu s kolejovým
vozidlem!
Odpověď:
- Budeme řešit na DPK.
p.Maloušová:
- Dozvěděla jsem se že se chystá rušení kantýn.
Odpověď:
- Zatím se nic neruší.
- Dozvěděla jsem se, že na místa, která byla v ÚD Martinov zrušena a zaměstnanci
propuštěni, se přijímají noví zaměstnanci.
Odpověď:
- Toto jsou nová místa-jedná se o montáž tramvají v zahraničí-Polsko.
2

- Jak je to s řidičem, který odejde z DPO, ale chce zůstat členem, aby mohl využívat
pojištění Generali a DAS?.
Odpověď:
- Je třeba aby se dostavil na ZV, kde si sjedná individuální členství.
p.Frejkovský:
- Před časem jsme požadovali očkování pracovníků Vrchní stavby proti encefalitidě,
bylo nám přislíbeno, že k němu dojde. Poté nám bylo řečeno, že se to nestihne
v krátké době, potom že není vhodná doba pro očkování a teď jsme se dozvěděli, že je
nás hodně a očkovací látka drahá(údajně 4 500,-Kč na 1 osobu), proto se bude muset
provést redukce počtu zaměstnanců, kteří budou vybráni k očkování.
Odpověď:
- Budeme řešit s Ing. Mokrošem.
- Pracovníci, kteří mají ve své pracovní náplni vybírání odpadkových košů, jsou
ohroženi na zdraví-požadavek na očkování proti žloutence a vybavení vhodnějšími
ochrannými pomůckami a přiznání příslušného příplatku.
p.Protivínský, Slíva:
- Neplatnou výpovědí danou Petru Smitalovi, povinnosti uhradit mu ušlý výdělek,
soudní výlohy a náklady na právní zastoupení, vznikla DPO škoda ve výši několika
set tisíc Kč, za kterou by měl někdo nést odpovědnost. P.Smital byl propuštěn i
přesto, že od samého počátku bylo jasné, že výpověď je neplatná (byl chráněn jak
zákonem, tak i Kolektivní smlouvou). Naši zástupci v Dozorčí radě by měli tento
požadavek vznést na jednání rady, včetně požadavku na vyčíslení prohraných
soudních sporů.
Úkoly:
- Jednotlivé DV připraví podněty a připomínky ke kolektivnímu vyjednávání a ty
zašlou elektronicky předsedkyni ZV. Termín do konce Září 2010.
Zodp.: předsedové DV.
- Jednotlivé DV budou prostřednictvím nástěnek informovat svou členskou základnuresp. žadatele o právní zastoupení(příp. o poradu s právníkem), že je nezbytné, aby
prováděli i zpětnou vazbu, tj. aby na ZV nahlásili průběh a výsledek právního
poradenství. V opačném případě jim příště právní zastoupení nebude poskytnuto.
Zodp.: předsedové DV.

Příští schůze ZV, se koná 10.09.2010 ve 14:00, v zasedací
místnosti.

Náš web:

www.odborydpo.cz
V Ostravě dne: 23. 06. 2010

Ing. Kubíčková Eva
předsedkyně ZV ZO OS DOSIA

Zapsal :

Ivo Protivínský
místopředseda ZV ZO OS DOSIA
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