Závodní výbor

ZO OS DOSIA při DPO a.s.

Zápis č.8/2010
Z řádného zasedání závodního výboru Základní Organizace Odborového Svazu DOSIA při DPO
a.s., konaného dne 07. 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, Ruprich Martin, Smital
Petr, Snášel František, Večeřa Jaroslav, Waligóra Marek.
Omluveni: Zbranková Jaromíra, Protivínský Ivo.
Neomluven: Peřina Oldřich.

ZV projednal:
 a schválil žádost o podporu z podpůrného fondu v nezaviněné
situaci/dlouhodobá nemoc/:
- Jiří Hamorník – ÚDM – 3 000,-Kč.
Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat.
- Karel Neméth – revizor – přepravní kontrola-2 000,-Kč.
Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat.

tíživé

 rozvázání pracovního poměru dle § 55, odst.1, písm. b):
- Rostislav Mrázek – řidič autobusy Hranečník – bez účasti
jmenovaného za účasti vedoucího p.Škuty, se souhlasným stanoviskem.

Informace:
 čerpání a vyúčtovávání peněz probíhá výlučně mezi pokladníkem DV a
předsedou DV a hospodářem ZV a to v tyto dny: Pondělí a čtvrtek od 07:00 do
15:00 hodin. V jiné dny jen po telefonické domluvě. Ve výjimečných případech
/po domluvě/lze podpory vyplácet individuálně.
 V případě proplácení daru při odchodu do důchodu, bude na ZV současně
doručen Evidenční list člena.
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 V průběhu měsíce května-počínaje dnem 09. 05. 2010, se postupně na všech
provozovnách budou vydávat Unišeky plus. Přesné termíny budou včas
vyvěšeny na jednotlivých střediscích. Seznam provozoven přijímajících šeky
naleznete zde na tomto odkaze a je také součásti tohoto zápisu:
http://www.seky.cz/seznamprovozoven.php?kupon=unisekyplus&nazev=&ulice=&mesto=&zaznamu=100
&kraj=12&okres=3807&page=1
 ZV upozorňuje své členy na ustanovení § 52, písm. g), který hovoří,
že:
jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl
okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající
z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro
soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v
době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z
právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na
možnost výpovědi.
Což v důsledku znamená, že takto propuštěný zaměstnanec pozbývá
nárok na podporu v nezaměstnanosti.
Totéž se týká § 55 - Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem.

Připomínky DV:
p.Dvořáková:
- Je vyvíjen stále vyšší tlak na hospodárnější provoz závodního stravování,
zaměstnanců kuchyně stále ubývá. Na druhé straně však fakturace za úklid sálu, nebo
za malířské služby, které jsou prováděny v rámci DPO činí mnohem větší částky, než
jsou obvyklé ceny na trhu.
p. Frejkovský:
- Uklízečkám je p. Sulkovou neustále snižován limit na fasování čisticích prostředků,
čistou vodou nelze umývat mastné povrchy!
p. Smital:
- Na lince č.31-od křižovatky Rudná-Závodní a až po Most mládeže-požadavek na
vyznačení vyhrazeného jízdního pruhu pro BUS po dobu opravy mostu. Několikrát
konzultováno s vedoucím provozovny, připomínka nebyla doposud akceptována.
Ing. Pokojský:
- Kritika podpisu dodatku KS ohledně Výkonnostních odměn THP. Špatná
informovanost těchto zaměstnanců, nebyla jim dána možnost výběru mezi KS a
manažerskou smlouvou.

Úkoly:
 Seznámit členskou základnu s problematikou pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou zaměstnavateli Generali. Zaměstnanci, kteří mají individuální
pojištění u poj. Generali, ať si zkontrolují všeobecné podmínky svého
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pojištění/je pravděpodobné, že tento produkt se vztahuje pouze na motorová
vozidla s přiděleným registračním číslem-dříve SPZ- ale ne na vozidla spadající
do působnosti drážního zákona, tzn. tramvaje a trolejbusy/.
 Na příští schůzi ZV si předsedové jednotlivých DV, využívajících zájezdového
autobusu DPO, nahlásí jména řidičů, kteří budou tento autobus řídit.
 V případě proplácení daru při odchodu do důchodu, bude na ZV současně
doručen Evidenční list člena.

Příští schůze ZV se koná dne 28. 04. 2010 v banketce ÚD Martinov, které se
zúčastní předsedové, místopředsedové a pokladníci jednotlivých DV.

Náš web:

www.odborydpo.cz
V Ostravě dne: 19. 04. 2010

Ing. Kubíčková Eva
předsedkyně ZV ZO OS DOSIA

Zapsal :

Ivo Protivínský
místopředseda ZV ZO OS DOSIA
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