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

DOSIA 
při DP Ostrava a.s. 

 
 

                      Zápis č.01/2020 
 
  
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 08. 01. 2020. 
 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, Muntág Michal, 
Bambušek Jan, Eugel Tomáš,  Smital Petr, Maloušová Jana, Borisová Marie, Wolf Lukáš, 
Mezihorák Ivo, Bartečková Ivana, Mutl Ivo, Košař Kamil, Pochodaj Jan, Ing. Pokojský Čestmír.  
  
Omluveni: - Dvořáková Jana, Kadlec Vladimír. 
  
Výbor ZO  byl seznámen: 
 

 s novými předsedy DV, kteří vzešli z řádných voleb a stali se členy Výboru ZO. 
- Tramvaje Moravská Ostrava- vozovna - Lukáš Wolf, 
- Přepravní kontrola – Jan Pochodaj, 
- Vrchní stavba – Kamil Košař, 
- Doprava Tramvaje Poruba – bývalý místopředseda – Michal Muntág. 

 na začátku roku jsme měli krátkou schůzku s GŘ, DŘ, TŘ a vedoucí odboru lidské 
zdroje.  Domluvili jsme se s GŘ, že do budoucna by mohla být KS vydaná pro všechny 
zaměstnance ve formátu A5. 

 Protože je spousta nově zvolených funkcionářů, kteří nemají žádnou praxi s prací 
v odborech, vytvořili jsme manuál pro práci DV, který bude umístěn také na našem FB 
profilu Výbor ZO. 

 Volal nám vedoucí CP ohledně situace, která vznikla v poslední době při dárcovství 
krve. Na některých střediscích se dohodly skupiny lidí, kteří šli hromadně darovat 
krev. Požádal nás, abychom apelovali na naše členy, aby tak nečinili, protože tak 
způsobují problémy s vypravením kurzů na dopravních střediscích. 

 Na středisku autobusy Poruba je nespokojenost s prací referenta centrálního 
plánování p. Suchánka. DV svolal v prosinci jednání na toto téma, kterého jsem se 
zúčastnil. Sešlo se asi 20 řidičů. 

 
 

Příští jednání Výboru ZO se koná dne 22. 01. 2020 v 14:00 hodin, 
v kulturní místnosti vozovna Moravská Ostrava. 

 
 
 
Náš web:                         www.odborydpo.cz 
Facebook:            https://www.facebook.com/groups/www.odborydpo.cz/ 
 
V Ostravě dne: 20.01.2020  
Zapsala :            Jarmila Řezníčková 
                                                   místopředsedkyně Výboru ZO OS DOSIA 
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