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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo:

2017/60

2. 3. 2017
11:30-14.00
Datum:
Čas:
Místo: školicí středisko Rybníček
Ing. Petr Slanina - místopředseda
Jednání řídil:
Přítomní účastníci :
Dle prezenční listiny
ZO OS:
Ing. Zbyszek Nierostek, Ing. Zdeněk Kuča, Ing. Pavel Šedivý
Hosté:
Jiří Motal, Marta Polášková, Pavel Vítek, René Pastrňák, Dagmar Gratzová, Ing.
Nepřítomní:
Tomáš Santarius - omluveni
Program zasedání VZO :

1.
2.
3.
4.

Zahájení, schválení programu zasedání VZO
Kontrola zápisu
Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, AMDS CR, 3
Organizační

Závěry VZO :

Ad 1)

Zahájení, schválení programu zasedání VZO

Místopředseda ZO kol. Slanina seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO.
[2017/60] 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. Zbyszek Nierostek – záv. 10
Na provoz byly dodány uzamykatelné skříňky pro KB 1-2. Nyní se čeká na úpravy prostor,
kde budou umístěny. Běží opravy na KB2, deskové chladiče se chystají do výměny.
Opravovalo se potrubí. Uhlí se dodává, zásoba je. Stále jsou ještě zamražené komory, ale
v menším množství. Na vybudování místnosti pro výdej minerálek se dělá.
S. Hradil : Informoval o problémech automatického provozu hasicího vozu, který nefunguje
jak by měl a za směnu se nestihnou udělat všechny komory.
Ing. Nierostek : Chyby se řeší.
S. Hradil : Dotaz, zda by nebylo možné vybudovat přechodovou lávku na třídírnu přes vodicí
vůz.
Ing. Nierostek : O tomto problému neví, zjistí.
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Závěry VZO :

S. Hradil : Na KB2 je prasklina a únik páry.
Ing. Nierostek : Zeptá se.
S. Hradil : Dotaz, zda dvě přední a dvě poslední komory na KB2 by nemohly být snížené,
nedají se čistit strojově.
Ing. Nierostek : Zeptá se.

Ing. Zdeněk Kuča – záv.14

Výroba v únoru 2017
Operativní plán
Aktuální stav
Rozdíl

HCC
15 000 t
16 485 t
1 485 t

SJV
40 000 t
41 026 t
1 026 t

KD
40 000 t
44 126 t
4 126 t

P 1500
65 000 t
46 301 t
-18 699 t

Únor dopadl velmi dobře (plány byly nižší). HCC stojí do 7.3. Plán na březen zatím není
stanovený.
M. Puščák : Dotaz na datum opravy na KD trati.
Ing. Kuča : květen
Ing. Slanina : Při vyjednávání od zaměstnavatele slyšíme, že 1. pololetí je špatné z důvodu,
že nákupní ceny jsou vysoké a prodejní nízké. U dlouhých výrobků prý proděláváme.
Ing. Kuča : Přesné informace nemá. Začínají být problémy se zakázkama.
A. Konvička : Dotaz, zda se plánuje přesun jemnějších profilů z HCC na SJV.
Ing. Kuča : Neví o tom.

AMDS CR
Plán na únor byl 21,5 kt, výroba byla 27 kt. Na březen je plán 28 kt. Od 6.3. se bude
provozovat s další (devátou) četou navíc (na podélné lince 5 čet a na příčné 4 čety). Probíhá
nábor nových agenturních zaměstnanců. K 1.3. je stav 67 kmenových a 29 agenturních
pracovníků. Probíhá jednání o navýšení kapacit na linkách (postupně realizovat kolotoč na
linkách).
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Závěry VZO :

Ing. Pavel Šedivý – záv.3
Plán zaměstnanosti na tento rok je -30 zaměstnanců (většinou důchody) a -20 hutních
zedníků. Řeší se prodloužení smlouvy s firmou Strapáč, která je do března. Nyní je 25
dlouhodobě nemocných (omezí se ranní směny a předkompletace se budou externalizovat).
Poruchová údržba HCC a KD tratě se bude spojovat, P1500, DOV a svodidla také. Za 14 dní
půjde tandem 6 na 120 dní do opravy (jiná klenba, panely chlazené vodou, jiné trysky). 24.4.
se na 40 dní zastaví vysoká pec č.2, budou se vypalovat okna do pece, dávat nové
chladnice, vyměňovat žlab a opravovat plošina před pecí. Budou i opravy na kontilití. Dále
bude 9.5.-27.5. oprava na P1500 (modernizace laminárního chlazení). Budou se dělat
opravy motorů (1 motor 6-7 dní). Na KD trati bude oprava pece, na SJV bude v prosinci
investice přes 20 mil Kč do pece.
Ing. Slanina : Dotaz, zda nehrozí výbuch na tandemech při realizaci nového chlazení.
Ing. Šedivý : Nehrozí, voda teče po peci z venku a velká část se odpaří.
M. Puščák : Dotaz, jak dlouho bude trvat oprava pece na KD trati.
Ing. Šedivý : 24 dní, trať by měla stát od 9.5. do 1.6.

Ad 4)

Organizační



VZO schválil sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci kolegovi : Milan Stankovič
(AMDS)



VZO bere na vědomí zvolení specialisty BOZP Luďka Kupku z RÚD č. 9.

Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín: 16. 3. 2017
Místo: školicí středisko Rybníček
Návrh programu: viz pozvánka
……………………………………….
Podpis předsedy ZO (razítko)
Zapsala:

Ing. Javůrková Jitka
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Schválil:

Vítězslav Prak
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Dne:

3. 3. 2017

