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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika

Číslo:

2020/34

23. 1. 2020
11:30-14.00
Datum:
Čas:
Místo: školicí středisko Rybníček
Marta Polášková – místopředsedkyně
Jednání řídil:
Přítomní účastníci :
Dle prezenční listiny
ZO OS:
Ing. Martin Dryják, Ing. Jiří Král, Ing. Hana Kratochvílová
Hosté:
R. Pastrňák, M. Puščák, P. Gřunděl, J. Adámek, P. Vítek, S. Hradil, J. Havlický,
Nepřítomní:
S. Trávníček - omluveni
Program zasedání VZO :

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

Zahájení, schválení programu zasedání VZO
Kontrola zápisu
Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, LDO
Stav kolektivního vyjednávání
Plnění úkolů
Organizační

Závěry VZO :

Ad 1)

Zahájení, schválení programu zasedání VZO

Místopředsedkyně ZO kol. Marta Polášková seznámila členy VZO s návrhem programu
zasedání VZO.
[2020/34] 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. Martin Dryják – záv.14
Přednesl zprávu z tematických prověrek BOZP ze záv.14 za rok 2019. Všechny závady byly
odstraněny. Situace s výrobou je stále složitá. HCC pojede do konce měsíce, první týden v únoru
bude stát. SJV bude do konce ledna válcovat betonářskou ocel, v únoru bude taky 1 týden stát. KD
trať má na leden naplnění 40 kt, které ale brzdí porucha motoru na koncových nůžkách. Dnes by to
mělo býto opraveno. Konečná výroba na KD trati bude asi 37-38 kt. P 1500 bude mít za leden
výrobu cca 60 kt.
M. Puščák : Je porucha motoru na koncových nůžkách řešena jako reklamace?
Ing. Dryják : Ano, ale nemáme ve smlouvě, že by měli hradit ztrátu na výrobě.
I.Pěknica : Neuvažuje se o tom, že by směnoví údržbáři šli zpátky pod závody?
Ing. Dryják : Už se o tom několikrát mluvilo, ale prozatím to nikdo neschválil.
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Závěry VZO :

Ing. Jiří Král – LDO
Plán výroby na leden je 20 kt. Momentálně jsme na 13 kt a plán asi splníme. Jedeme naplno na 7
čet. Jediná nenaplněná linka je Rutthner. Zakázkově jsme naplněni až do konce února. Už jsou i
zakázky na březen. Hlavně na příčných linkách.
M. Pastýrik : Jaký je plán výroby na únor?
Ing. Král : 20 kt.
M. Pastýrik : Jak dlouho bude trvat vizualizace B haly?
Ing. Král : Firma Ficek provádí čištění stěn a sloupů. Do konce února by to mělo být hotové.

Ing. Hana Kratochvílová, Ing. Pavel Vavroš – P 1500
V prosinci se pro nedostatek zakázek sjelo na 3 směny. Mezitím zakázky naběhly a proto se nyní
vracíme zpět na 4-směnný režim a od 1.2. najíždíme na nepřetržitý režim 918-938. Plán na únor je
60 kt. Jsou podepsány smlouvy se dvěma firmami, které budou dělat kvalitativní analýzy tak, aby
se výroby zlepšily a byli jsme plně konkurenceschopni.
Ing. Slanina : Jak vychází počet směn v rámci celého roku? Nebudou někomu chybět nebo
nadbývat směny?
Ing. Vavroš : Podíváme se na to.

Ad 4)

Stav kolektivního vyjednávání

Ing. Slanina : Kolektivní vyjednávání v LO pokračuje v pondělí.
A.Konvička : Kolik dnů dovolené máme v letošním roce?
Ing. Slanina : Dovolená je dle Kolektivní smlouvy a ta je platná do roku 2023. Činí 5 týdnů.

Ad 5)

Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní.
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Závěry VZO :

Ad 6)




Organizační

Ing. Slanina : Dnes proběhne schůzka odborů s vedením Liberty. Zaměříme se na
plnění naší Dohody. Propad v ceně se snižuje, ale je stále velký. V březnu bude v
Praze ustavující schůze EWC. Je zadaná studie proveditelnosti hybridní pece. V létě
by mělo dojít k podpisu smlouvy s dodavatelem. Personální oddělení chce zrušit
odměňování nejlepšího zaměstnance a uzavřít kantýnu na HCC na noční směně. Ve
Vítkovicích uzavřeli kolektivní smlouvu (nárůst do tarifů v průměru 700 Kč).
M. Klein : Podal informace ze schůze sportovní a kulturní komise. Od 1.2. se
vyhlašuje turnaj v bowlingu našich odborových úseků (finále proběhne v dubnu).
V březnu proběhne turnaj ve stolním tenise, mariášový turnaj a zájezd do akvaparku
Wisla. V květnu budou rybářské závody a tradiční Valcířská 50. V září se uskuteční
cyklistický zájezd do Pasohlávek a turistický zájezd do Vysokých Tater.

Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín: 7.2. 2020
Místo: školicí středisko Rybníček
Návrh programu: viz pozvánka

………………………………………………………
Podpis místopředsedkyně ZO (razítko)

Zapsal:

Ing. Jitka Javůrková
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Dne:

24. 1. 2020

