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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
3. 11. 2016
11:30-14.00
Datum:
Čas:
Vítězslav Prak - předseda
Jednání řídil:

Číslo:

2016/52

Místo: školicí středisko Rybníček

Přítomní účastníci :
Dle prezenční listiny
ZO OS:
Ing. Zbyszek Nierostek, Ing. Jiří Král
Hosté:
Nepřítomní: Ing. Tomáš Santarius, Stanislav Trávníček, Jiří Motal - omluveni
Program zasedání VZO :

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, schválení programu zasedání VZO
Kontrola zápisu
Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, AMDS CR
Koncepce nových diferenciačních tarifů
Organizační

Závěry VZO :

Ad 1)

Zahájení, schválení programu zasedání VZO

Předseda ZO kol. Prak seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO.
[2016/51] VZO schválil navržený program zasedání.

Ad 2)

Kontrola zápisu z minulého zasedání

K zápisu byla vznesena připomínka Ing. Nierostka týkající se životnosti baterií po přezdění.
Stěna po přestavbě má životnost do 10 let nikoliv 20 let.

Ad 3)

Aktuální informace ředitelů závodů

Ing. Zbyszek Nierostek – záv. 10
Výroba jede naplno, zásoby uhlí jsou na měsíc. Parametry kvality se plní. Je problém
s kvalitou dodávaného uhlí, což má vliv na výrobu koksu.
I. Maceček : Dotaz na novou plošinu na čerpání louhu, zda je již schválena k provozování.
Ing. Nierostek : Plošina upravena, čeká se na schválení bezpečákem závodu 10.
I. Maceček : Dotaz, zda se na benzolce rozjede smolná kolona.
Ing. Nierostek : Mělo by to zlepšit viskozitu pracího oleje. Zatím to vypadá tak, že to není
reálné, je to jen v teoretické rovině.
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Závěry VZO :

R. Kögler : Dotaz na hasicí vůz.
Ing. Nierostek : Odlaďuje se provoz.
R. Kögler : Dotaz na odstředivku. Stávající se rozpadla a nyní je tam mobilní, která
nefunguje.
Ing. Nierostek : Řeší se to. Byli pozváni odborníci, aby zprovoznili stávající odstředivku.
V. Prak : Dotaz na harmonogram krytování pásů, zda se jede podle plánu.
Ing. Nierostek : Zjistí, domluví se k tomu schůzka.
R. Kögler : Dotaz na biomonitoring vybraných zaměstnanců.
Ing. Nierostek : Zjistí.
V. Prak : Požádal, aby na radě koksovny dne 10.11. byl přítomen někdo z vedení a vyslovil
se k této problematice.

Ing. Jiří Král – AMDS CR
Naplnění výroby je do poloviny prosince. Problém trubek (ležáků) na hutní prodejně bude do
konce roku vyřešen. Nad příčnou dělicí linkou 3 je tento měsíc v plánu opravit střechu.
V Prak : Na P1500 mají problém s kvalitou. Dotaz, zda se to dotýká i AMDS.
Ing. Král : Ano je problém s rovinností, odráží se to na výtěžcích, na předvahách.
M. Pastýrik : Dnes se začaly dělit svitky magnelis, dotaz jak dlouho bude trvat zpracování
všech svitků.
Ing. Král : Do konce roku.
M. Vlach : Dotaz na překlapěč u nakládky, zda je funkční.
Ing. Král : Ano.
V. Prak : Dotaz na kalorifery.
Ing. Král : Je problém s motory. Ventilátory kaloriferů jsou atyp, bude se zkoušet atypické
motory sehnat.

Ad 4)

Koncepce nových diferenciačních tarifů

Ing. Slanina
Na závodě 10 proběhlo jednání ohledně nastavení nových diferenciačních tarifů. Zatím se
neví celkový finanční dopad.
Na závodě 14 je v jednání HCC a MB sklad (z naší strany máme připomínky k předloženým
materiálům). Příští týden začneme projednávat KD trať a SJV.
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Závěry VZO :

Ad 5)

Organizační



V. Prak podal informace z managemenu, který proběhl na SJV.



Ing. Slanina informoval o návštěvě generálního inspektora OIP v Opavě, kde byla
projednávána záležitost kontroly u agentur práce. Generální inspektor toto prošetří a
dá nám zpětnou vazbu do 14 dnů.



VZO schválil příspěvek 500,- Kč pro každého našeho účastníka demonstrace
v Bruselu.



VZO schválil dotaci na zájezd na vánoční trhy v Olomouci. Cena pro člena bude 50,Kč.



Byla jmenována komise, která se bude zabývat pojištěním našich členů.



Dne 8.11. se v Praze koná mezinárodní seminář Průmysl 4.0, který organizuje OS
KOVO.



VZO schválil služební cestu na tento seminář pro V. Praka, Ing. Slaninu a I. Pěknicu.



Vyjadřujeme podporu k prohlášení Sdružení hornických odborů k postupu
představenstva a vedení OKD a.s. a dlouhodobé činnosti dozorčí rady OKD a.s.

Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín: 16. 11. 2016
Místo: školicí středisko Rybníček
Návrh programu: viz pozvánka
……………………………………….
Podpis předsedy ZO (razítko)
Zapsala:

Ing. Javůrková Jitka

Interní materiál VZO

Schválil:
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Dne:

4. 11. 2016

