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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
8. 1. 2015
11:30-14.00
Datum:
Čas:
Vítězslav Prak - předseda
Jednání řídil:

Číslo:

2014/9

Místo: školicí středisko Rybníček

Přítomní účastníci :
Dle prezenční listiny
ZO OS:
Ing. Marek Zamazal, Bc. Jan Mikoláš, Ing. Josef Fedas, Ivana Neuwirthová,
Pěkník Pavel,
Hosté:
Marcela Michalková
Nepřítomní: Kolegové: Kraus, Trávníček-omluveni
Program zasedání VZO :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení a schválení programu zasedání VZO
Kontrola zápisu z minulého zasedání
Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14 a Doprava
Stav kolektivního vyjednávání DKS
Zpráva DaRK o revizi
Organizační

Závěry VZO :

Ad 1)

Zahájení, schválení programu zasedání VZO

Předseda ZO kol. Prak seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO.
[2014/9] VZO schválil navržený program zasedání
Ad 2)

Kontrola zápisu z minulého zasedání

K zápisu nebyla vznesena žádná připomínka.
Ad 3)

Aktuální informace ředitelů závodů

Ing. Marek Zamazal - závod 14
Okomentovat stav na úseku investic za loňský rok. Investice přesáhly 100 mil. Kč. Bylo 22
investičních projektů, některé byly ukončeny, některé pokračují v letošním roce. Do konce
tohoto týdne proběhne první – stavební část investice velkolisu na KD trati. Uvedení do
provozu - do července 2015.
K bezpečnosti – v rámci Válcovny bylo v roce 2015 7 neabsenčních úrazů a 1 absenční.
Výhled výrob na rok 2015: HCC - 255 kt, Drátovka - 500 kt a SJV 535 kt.
Pěknica: nezaznělo nic o soc. zařízeních, šatnách, kabinách apod.
Zamazal: toto by mělo být součástí oprav, neví kolik peněž bude určeno na tyto akce.
Zatím je podepsaná smlouva na malování.
Marton: o hrubé se z pohledu investic moc nehovořilo.
Zamazal: i zde je připraven projekt pro tlačky pecí na hrubé trati. Tento projekt by měl
přinést energetické úspory.
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Závěry VZO :

Bc. Jan Mikoláš – AMDS CR
Provozní situace: materiálu je dostatek oproti loňskému roku, měsíční plán 20,5 tis. tun.
Z prosince do ledna jedeme se skluzem 15000 t. Z hlediska bezpečnosti 0 absenčních
úrazů. Je plánovaná oprava podélné linky č. 2, oprava střechy apod.
Pastýrik: jak bude nastaven business plán?
Mikoláš: business plán je nastaven na úroveň 193 tis. tun, což představuje měsíční výrobu
16100 t.
Pastýrik: jak dopadla dohoda o zakázkách z Karviné?
Mikoláš: přes dlouhé diskuze o ceně, bylo dohodnuto, že budou min. 700 tun měsíčně
odebírat.
Ing. Václav Habura – Koksovna
omluven
Ing. Fedas Josef – Doprava
Seznámil přítomné členy VZO se situací na Dopravě, zejména hovořil o opravách kolejišť,
výhybek např. kolejiště pro obsluhu SJV (termín do konce května) a oprava kolejiště na
váze u SJV, které má být provedeno v tomto roce. Zároveň odpověděl na dotazy přítomných
členů VZO.
Marton: problémy s množstvím vagonů na šrot.
Fedas: zvažte s vedoucími variantu vyvážení části šrotu přes bikramové bedny. Vagony
tohoto typu jsou staré a je jich málo.
Pastrňák: bude se opravovat kolejiště pod pecemi?
Fedas: letos ne. Proběhne oprava kolejiště u stavidla 8 (kolej 256 a 259).
Pastrňák: mohli by strojvedoucí být vybaveni vysílačkami?
Fedas: zaměří se na tento požadavek.
Ivana Neuwirthová, Z – Personální podpora závodu 14
Předložila VZO k projednání zrušení pracovního místa k 3. 12. 2014 a ukončení pracovního
poměru a zrušení pracovního místa z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti k 9. 1. 2015.
VZO projednal s tím, že nesouhlasí s rušením pracovního místa a náhradou agenturním
zaměstnancem.

Ad 4)

Stav kolektivního vyjednávání DKS

V pondělí 12. 1. 2015 proběhne další kolo vyjednávání DKS.
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Závěry VZO :

Ad 5)

Zpráva DaRK o revizi

VZO bere na vědomí, že 14. ledna 2015 proběhne revize pokladny ZO OS KOVO. Zpráva
z této revize bude předložena na zasedání VZO 5. února 2015.
Ad 6)

Organizační

 VZO schválil sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci kol. Mojžíšek Miloslav prov. 1482
 VZO vzal na vědomí stav členské základny a schválil vstup 3 nových členů.
 VZO schválil služební cestu kol. Ivana Pěknici na Valnou hromadu Metalurgické sekce
OS KOVO dne 16. 1. 2015.
 VZO schválil nominaci kol. Ivana Pěknici do Hutnické sekce OS KOVO
a kol. Milana Šiřiny do Metalurgické sekce OS KOVO.
 VZO schválil konání lyžařského zájezdu do Soszowa - Ski areál Wisła Jawornik
dne 30. 1. 2015, cena 50,- Kč / účastník – člen ZO OS KOVO AM ČR.
 VZO schválil provizorní rozpočet (do konference) v podobě jako byl v loňském roce.
 VZO vzal na vědomí informaci o školeních pořádaných OS KOVO v roce 2015.
 VZO vzal na vědomí informaci o stavu oprav sociálního zařízení Laboratořích a
výzkumu.
 VZO vzal na vědomí informaci o uskutečnění schůzky na RP Ostrava za účelem řešení
problematiky s odměňováním agenturních zaměstnanců tak, aby to bylo v souladu
s legislativou.
 VZO vzal na vědomí informace kol. Poláškové z jednání managementu 7. 1. 2015.
 VZO vzal na vědomí informace kol. Köglera o jednání s ředitelem závodu Koksovna
ohledně problematiky na koksochemickém provozu.
 VZO vzal na vědomí informace kol. Pastýrika o nejbližších sportovních a kulturních
akcích.
Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín: 23.1. - 24. 1. 2015
Místo: Visalajka, Visalaje
Návrh programu: viz pozvánka

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

Polášková Marta

Interní materiál VZO

Schválil:
strana 3

Prak Vítězslav

Dne:

12. 1. 2015

