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Zápis č.04/2020 
    
 
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 19. 02. 2020. 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, Muntág Michal, 
Bortlíček Petr (zastupuje Jana Bambuška), Smital Petr, Hopp Roman (zastupuje Janu 
Maloušovou), Borisová Marie, Wolf Lukáš, Mezihorák Ivo, Bartečková Ivana, Smuž Radim, 
Košař Kamil, Pochodaj Jan.  
Místopředsedové: - Mináč Filip, Bernatík Jiří, Habrnálová Magdaléna, Orlík Jakub, Fišer Karel, 
Hříbek Zbyněk. 
Předsedkyně BOZP: - Habrnálová Magdalena. 
Omluveni: - Bambušek Jan, Eugel Tomáš, Maloušová Jana, Dvořáková Jana, Kadlec Vladimír, 
Ing. Pokojský Čestmír, Grendysová Hana, Kacíř Miroslav, Morcinek Miroslav, Slíva Zdeněk. 
 
 
Výbor ZO  byl seznámen: 

 s náhradami škod s dopravních nehod 
 
Informace: 
 
Ivo Protivínský- 
 

 Nový web: V souvislosti s přechodem na nový redakční systém našich nových webových 
stránek, musí zájemci o zasílání novinek z webu udělat novou registraci k odběru 
novinek a nejdůležitějších informací, Po registraci přijde zájemci e-mail, na kterém je 
nutné registraci potvrdit. 

 Pro naše členy a rodinné příslušníky nabízíme možnost využití nabídky týdenního pobytu 
během letních měsíců v penzionu STAR v Doksech, s finančním příspěvkem odborové 
organizace.Bližší informace naleznete na našem webu http://www.odborydpo.cz/ 

 dne 7.2.2020 jsme se zúčastnili jednání k nastavení parametrů pro Optibus. Byly 
zastoupeny všechny trakce. Smyslem bylo upřesnit vstupní data pro Optibus. Nyní se 
budou zkoušet různé druhy vypravenosti. S výsledky budeme seznámeni na dalším 
jednání. 

 25.2.2020 se uskuteční pravidelná schůzka s GŘ. Schůzky se zúčastní také Radim Smuž 
z Rozvodných sítí. 
 

Výbor ZO  dále projednal: 
 

 a schválil Petru Greculovi věcný dar za vytvoření nových webových stránek.  
Hlasování: Pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

http://www.odborydpo.cz/newsletter/?fbclid=IwAR1bnvnIySz91yeO-x3TM3GzYfYrS8h4dh9cs6yOOSTKNIvwxx-F-974tKY
http://www.odborydpo.cz/newsletter/?fbclid=IwAR1bnvnIySz91yeO-x3TM3GzYfYrS8h4dh9cs6yOOSTKNIvwxx-F-974tKY
http://www.odborydpo.cz/
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 a schválil možnost letní rekreace pro naše členy a jejich rodinné příslušníky v penzionu 
STAR v Doksech, s finančním příspěvkem odborové organizace ve výši 1.000,-Kč/člen.  
Hlasování: Pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 
 
Různé: 
 
Jiří Retka: 
- Dnes byly zveřejněny nové jízdní řády. Je to paskvil. Na konečných (např. Zátiší v Kyjovicích) 
jsou o víkendu pauzy, ale nějak se pozapomnělo, že tato konečná je bez sociálního zařízení. 
V pracovní dny má linka č. 8 pauzu až po více jak 3 hodinách jízdy.   
Odp. Ivo Protivínský: Vyzveme DŘ ke sjednání nápravy. 
 
 

 
Příští schůze výboru ZO se koná ve středu dne 04. 03. 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: 26.02.2020  
Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                                 místopředsedkyně Výboru ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/
https://www.facebook.com/groups/www.odborydpo.cz/

