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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo:
15. 10. 2015 Čas:
11:30-14.00
Datum:
Prak Vítězslav - předseda
Jednání řídil:

2015/26

Místo: školicí středisko Rybníček

Přítomní účastníci :
Dle prezenční listiny
ZO OS:
Bc. Jan Mikoláš, Ing. Andrea Ševěčková, Mgr. Veronika Muroňová,
Ing. Jan Koval
Hosté:
Kögler, Pěknica, Puščák - omluveni

Nepřítomní:

Program zasedání VZO :

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, schválení programu zasedání VZO
Kontrola zápisu
Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, AMDS CR
Reorganizace N-Nákupu
Organizační

Závěry VZO :

Ad 1)

Zahájení, schválení programu zasedání VZO

Předseda ZO kol. Prak seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO.
[2015/26] VZO schválil navržený program zasedání.
Ad 2)

Kontrola zápisu z minulého zasedání

K zápisu nebyla vznesena žádná připomínka.
Ad 3)

Aktuální informace ředitelů závodů

Bc. Mikoláš Jan – AMDS CR
Výroby: Plán na říjen je 22 kt. Zakázky stále přicházejí.
Výhled na listopad : udrží se plná výroba i díky skluzům. Pravděpodobně se pojede i
v listopadu na 8 čet (min. do 15.11.).
Výhled na prosinec : min. do 15.12. nebo až do Vánoc se pojede, pak se uzavírají sklady u
zákazníků.
BP se plní na 130 %. Od 1.11. 2015 budou 2 agenturní zaměstnanci převedeni do
kmenového stavu (seřizovač a zástupce předáka na expedici). Právě probíhá audit Tüw
Nord. Do BP 2016 byla předběžně schválena investice do výstupního zařízení linky.
Proběhlo vyhodnocení prémií za 3. čtvrtletí 2015 (plnění na 110 %) .
Pastýrik : Kdy začne oprava střechy ?
Bc. Mikoláš : Firma Strapáč je připravena začít, jakmile se zlepší počasí.
Interní materiál VZO
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Závěry VZO :

Ad 4)

Reorganizace N - Nákupu

Ing. Ševečková Andrea
Korporát chce transformovat nákup. Řízení nebude ani z Ostravy ani z Polska ale z Evropské
nákupní organizace. V rámci Ostravy pod naším vedením zůstávají sklady, skladové
hospodářství, rudy, šrot, uhlí. Oficiální struktura už je dána (intranet).
Mgr. Muroňová Veronika
Sdělila informace k přechodu zpět na 3 směny na HCC.
Od 1. 10. 2015 se vytvořila 4. směna. Zhroutil se trh a není zakázková naplněnost ani do
konce měsíce. Od 1. 11. 2015 se sjede zpět na 3 směny a bude se vyčkávat do konce roku
(jestli to bude dlouhodobá záležitost nebo jen nárazová) jestli se 4. směna obnoví. Lidé by se
měli vrátit zpět. Agenturní zaměstnanci budou vykrývat výběry dovolených. Na otázku, jestli
mají i v Polsku stejné problémy, odpověděla, že ano, ale oficiálně to není potvrzeno. Zjistí
situaci.
Ověří dotaz kol. Pytlíka na zaměstnance pracující na lince Arnold, kteří nemají doplaceny
rozdíly vzniklé přechodem ze 2 na 4 směny. Kol. Prak připomenul, že jsme ještě neobdrželi
slíbené informace k branám.
Na dotaz, jak budou řešit dovolené (i z roku 2014) a Z na závodě 10 jsme nedostali odpověď.
Ing. Koval Jan
23. 10. 2015 se má odstavit trať, připraví se zaměstnanci plán dovolených. Od 14. 12. 2015
do 3. 1. 2016 bude probíhat střední oprava, oprava pece č. 3, úpravny. Posílí se expedice,
v každé bude jeden člověk navíc.

Ad 5)

Organizační

•

Marton : podal žádost o vrácení peněz za syna, který se nezúčastnil cyklistického
zájezdu na Pasohlávky z důvodu nemoci. VZO žádost neschválil.

•

VZO projednal žádost Pavla Moravce ohledně proplacení škody, která byla způsobena
při přepravě jízdních kol ze zájezdu v Pasohlávkách. VZO žádost neschválil.

•

VZO schválil sociální výpomoci při dlouhodobé nemoci kolegům : Ivo Schmidt (provoz
2530) a Pavel Goron (První Signální a.s.).

•

Prak : předal informace z ediční rady 1 : místo tradičního Mikuláše se budou konat na
Černé louce adventní dílničky pro děti.

•

J. Krausz : Informoval, že na třídírnách na závodě 10 se zvýšila prašnost.
M. Polášková : Ing. Šimkovou z hygieny bylo potvrzeno, že bude provedeno měření.

•

Prak : 23.10.2015 proběhne 1. kolo vyjednávání.

•

Prak : předal informace z managementu : nový režim na branách bude od 1.1.2016,
žádné materiály k tomu jsme zatím neobdrželi.
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Závěry VZO :

•

Prak : na AmpluServis a.s. byl zaslán dopis ohledně navýšení mezd.

•

Prak : reorganizace Laboratoří a OTK by se měla týkat 38 zaměstnanců.

•

Marton : dotaz, zda pokles zakázek na HCC je přechodný nebo dlouhodobý.

•

Prak : nedá se nyní vyhodnotit.

•

Maceček : informoval ohledně vysoké nevybrané dovolené na závodě 10 a vysokých
nevybraných Z, které se po 3. měsících proplácejí jako přesčas, protože není možno si
je vybrat jako náhradní volno.

Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín: 29. 10. 2015
Místo: školicí středisko Rybníček
Návrh programu: viz pozvánka

……………………………………….
Podpis předsedy ZO (razítko)
Zapsala:

Javůrková Jitka

Interní materiál VZO
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Prak Vítězslav

Dne:

19. 10. 2015

