Závodní výbor

ZO OS DOSIA při DPO a.s.

Zápis č. 7/2010
Z řádného zasedání závodního výboru Základní Organizace Odborového Svazu DOSIA při DPO
a.s., konaného dne 23.03. 2010.
ZV jednal ve složení - Ing. Kubíčková Eva, Čajanová Lea, Dvořáková Jana,
Kamlerová Eva, Maloušová Jana, Řezníčková Jarmila, Tořová Libuše, Mánek Zbyněk,
Mezihorák Ivo, Ing. Pokojský Čestmír, Protivínský Ivo, Ruprich Martin, Smital Petr,
Večeřa Jaroslav, Waligóra Marek.
Místopředsedové: Vozňáková Ivana, Antes Radim, Bernatík Zdeněk, Bortolotti
Daniel, Pokorný Ivan.
Omluveni: Zbranková Jaromíra, Frejkovský Tomáš.
Neomluven: Peřina Oldřich.
Hosté: Jan Rejský-předseda OS DOSIA, Jan Čup-místopředseda OS DOSIA.
ZV projednal:
 a vypracoval tento návrh, který bude předložen konferenci k projednání a
příp.schválení:
Pokud člen ZO bude v době vyhlášené stávky svou činností narušovat její
úspěšný průběh, nebo v jiné době jinak neplnit si své členské povinnosti, může
ZV svým rozhodnutím v odůvodněných případech, na návrh DV omezit
výhody poskytované základní organizací tomuto členovi.
Hlasování: Pro - 14, proti - 1, zdržel se - 0. Návrh byl přijat.
 a schválil roční účetní uzávěrku ZO OS DOSIA při DPO a.s., za rok 2009.
Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat.
 problematiku projednávání kritérií pro přidělování výkonnostních odměn na
jednotlivých střediscích-přenesená pravomoc ze ZV na DV-viz platná kolektivní
smlouva
 a schválil žádost o podporu z podpůrného fondu v nezaviněné
situaci/dlouhodobá nemoc/:
- Oleg Nikolajevič Laguta – autobusy Hranečník – 2 000,-Kč.
Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat.
 a zamítnul žádost o podporu v nezaviněné tíživé situaci/dlouhodobá nemoc/:
- Karel Neméth – revizor – přepravní kontrola
Hlasování: Pro - 13, proti - 1, zdržel se - 1. Návrh byl zamítnut.
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tíživé

 a schválil kandidáty ZO pro volby do OS DOSIA:
předseda OS – Jan Rejský
místopředseda OS – Jan Čup
předseda sekce MHD – Ivo Protivínský
člen revizní komise – Lubomír Fasora
členové sněmu OS – Ing. Kubíčková Eva,
Řezníčková Jarmila
Člen výkonné rady OS – Ivo Protivínský,
Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat
 rozvázání pracovního poměru dle § 52, písm. g):
- Tomáš Gomola – řidič trolejbusu – za účasti jmenovaného a
vedoucího p.Bělky, se souhlasným stanoviskem
 rozvázání pracovního poměru dle § 52, písm. f):
- Petr Cisovský – řidič autobusu – Autobusy Poruba – za účasti
jmenovaného a vedoucího p.Adamowicze, se souhlasným
stanoviskem.
Připomínky DV:
sl.Tořová:
- Nemáme přehled o tom, komu nejsou sráženy čl.příspěvky ze mzdy-dlouhodobě
nemocní.
- Odpověď: Budou vytvořena šablona, ve které budou zpracovány nesražené
příspěvky za dlouhodobě nemocné a to i zpětně za rok 2009.
p. Smital:
- Snažíme se společně s druhým DV, aby na Hranečníku byl funkční stejný systém
seznamování se změnou měsíčního rozvrhu pracovní doby, tak jak je to i na ostatních
provozovnách. Přesto se vedení snaží toto interpretovat jinak, aby proti nám poštvalo
zaměstnance. Byl jsem mimo jiné lživě osočen ved.Autobusů Poruba, že jsem jej
slovně napadnul na schůzi Porubského DV-což není pravda-ved. Adamowicz se
schůzky po dobu mé přítomnosti vůbec neúčastnil- hovořili jsme spolu pouze na
chodbě, kde k žádnému napadání z mé strany nedošlo.
Úkoly:
- Prázdné složky od pošty vracet obratem na ZV. Zodp. Předsedové DV.

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
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