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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika
Datum:
19. 8. 2021
Čas:
11:30-14:00
Jednání řídil:
Vítězslav Prak - místopředseda

Číslo:

2021/74

Místo: Školicí středisko Rybníček

Přítomní účastníci :
ZO OS:
Dle prezenční listiny
Hosté:
Ing. Kamil Kičmer, Ing. Martin Dryják, Ing. Jan Pudich
Nepřítomní: S. Hradil, M. Puščák, S. Trávníček, M. Klein, R. Kögler, M. Polášková - omluveni
Program zasedání VZO :

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

Zahájení, schválení programu zasedání VZO
Kontrola zápisu
Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, 16
Plnění plánu ozdravných opatření
Plnění úkolů
Organizační

Závěry VZO :

Ad 1)
Zahájení, schválení programu zasedání VZO
Místopředs. ZO kol. V. Prak seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO.
[2021/74] 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. Kamil Kičmer – záv. 10
Výroba jede naplno, každý měsíc máme nadvýrobu (tento měsíc +1800 t). Chystají se
plánované odstávky. Přetrvávají problémy s dodávkami uhlí a surovin do huti (zpřesňuje se
logistika dodávek, převážně z Polska). Chystáme výměnu potrubí GCZ na chemii, začnou
přípravné práce na modernizaci hasicí věže na VKB 11. Poděkování všem, kteří doporučili
nové zaměstnance a brigádníky. Do provozního stavu nám ještě nějací zaměstnanci chybí.
I.Maceček: Jak bude pokračovat výměna potrubí GCZ?
Ing. Kičmer: Vyměníme hlavní kritický úsek, chceme se podívat dovnitř potrubí. Vzorky dáme
na rozbor a podle toho uděláme další opatření (speciální nátěry,…).
I.Maceček: Kdy se zprovozní pec B?
Ing. Kičmer: Oprava pece B je vedena na týmu OOKP, termín z týmu v minulém týdnu dala
údržba 15. 9.
I.Maceček: Na nádrži síry je střecha ve špatném stavu, zatéká tam voda. Na potrubí čpavkové
vody na OVAK vznikají další díry.
Ing. Kičmer: Nechali jsme odebrat vzorky a dali na prověření do laboratoře. Čekáme na
výsledky rozboru a jednáme o možnosti potrubí natřít, popř. vyvložkovat plastem a vyřešit
zachytávání kalu.
Interní materiál VZO
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Závěry VZO :

I.Maceček: Na strojovně PS43 je děravá střecha. Kdy se opraví?
Ing. Kičmer: Oprava střechy PS43 byla z důvodu převodu finančních prostředků na opravu
PCHL 1A (primární chladič) a nakládky louhu přesunuta do následujícího fiskálního roku.
Případná nejhorší místa by se opravila provizorně.
P. Gřunděl: Dotaz na údržbu zařízení, které se rozpadá (výtlačná tyč, vodící vůz 1 nezavírá).
Ing. Kičmer: Zpracovával se plán na základní opravy, bude se to dělat.
P. Gřunděl: Hrabicové dopravníky jsou v dezolátním stavu. Komora 14 stojí dva dny.
Ing. Kičmer: V týdenním stání v září se na to zaměříme.
I.Maceček: Projeví se rekordní zisky na navýšení investic a údržby?
Ing. Kičmer: Rozpočet na údržbu se nenavýšil. Připravují se investice na novou ocelárnu.
Ing. Martin Dryják – záv. 14
Od 1.9. dochází k organizační změně, kdy Soustružna válců přechází pod Z14 (7 TH a 81 D).
Bude to nový provoz 147. Tato organizační změna nebyla projednána z důvodu nekomunikace
vrcholového vedení s odbory.
KD-trať a HCC nyní stojí na nedostatek materiálu (KD-trať vyjede až ve středu, HCC
v pondělí). HCC plán na srpen zřejmě splní, SJV dokončuje kampaň betonů.
Výroby za červenec:
HCC: Plán byl 19 kt, skutečnost 19,8 kt.
KD-trať: Plán byl 50 kt, skutečnost 48,8 kt.
SJV: Plán byl 50 kt, skutečnost 44,6 kt.
Ing. Jan Pudich – záv. 16
Díky výpadku tandemové pece č.6 došlo ke snížení plánu výroby ze 73 kt na 71 kt, poté byl
plán opět navýšen na 73 kt. Tavby mají jít prioritně na Steckel. Investice na linky jsou
momentálně pozastaveny, na Steckel běží. Na Steckelu je na prvních 14 dní v listopadu
plánována odstávka (investiční akce nový systém navíječek, rekonstrukce laminárního
chlazení). Příští rok se má dělat nový vázací stroj na Steckelu.
Výroby za červenec:
Steckel: plán byl 73 kt, skutečnost 63 kt, vliv poruch (vstupní nůžky). Na navýšenou výrobu
nám chybí 11 lidí.
Linky: plán byl 28,5 kt, skutečnost 26,7 kt (chybí nám 12 lidí do stavu, probíhá nábor)
Svodidla a důlní výztuže: plán byl 6,3 kt, skutečnost 4,9 kt (chybí nám 2 lisaři, část zákazníků
odřekla zakázky)
Plán výroby na srpen:
Steckel: 73 kt
Linky: 27,55 kt
Svodidla a důlní výztuže: 5060 t
V. Prak: Bude se stavět nová zinkovna?
Ing. Pudich: Ne, bude se dělat pouze výměna absorbéru a repase mořicích van.
Interní materiál VZO
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Závěry VZO :

M. Pastýrik: Máme již termíny výrobních porad?
Ing. Pudich: Ano, na všech provozech Z16 již máme termíny výr. porad.
I.Pěknica: Daný plán výrob se většinou neplní. Kdo ho určuje?
Ing. Pudich: Plán se odvíjí od množství tekuté oceli, pak se rozděluje dál podle toho, kde je
největší zisk.
Ad 4)

Plnění plánu ozdravných opatření

Ing. Kamil Kičmer – záv. 10
Výměna WM roštů kolem stoupaček na KB1 je hotova, oprava vrat v budově CPS taky,
osvětlení kolem hasicí věže VKB 11 je namontováno. Proběhla instalace kovových manžet
okolo lapačů síry a nové přístupové plošiny. Běží projekt na přeštítkování ovládacích pultů u
jednotlivých zařízení. Provedla se oprava osvětlení cesty z CPS na vzorkovnu. Vyrobily se
prodloužené klíče pro uvolnění lapačů síry. Je schválená investice na instalaci elektronických
vstupů do šatny č. 2. Na šatně č. 1 byly namontovány nové sprchové růžice. Bylo vymalováno
sociální zařízení na odsíření a nad velínem, schodiště a chodba bloku C. Na velínu VKB 11
bylo vyměněno linoleum. Na kondenzaci 4 byl vybudován nový přívod vody k sociálnímu
zařízení.
P. Gřunděl: Je třeba vymalovat mistrovské kanceláře a chodby.
Ing. Martin Dryják – záv. 14
Opatření na provoze 142 jsou hotová. Protékání vody v průchodu na KD-trať je splněno na
80%. Opravily se WC na KD-trati pod lisy. Vyměnily se okna ve 3. patře na SJV a na KD-trati.
Ostatní opatření pokračují dále.
I.Pěknica: Sociálky na hale SJV jsou ve velmi špatném stavu (zakryté nefunkční pisoáry, …)
Ing. Dryják: V opatřeních to je, víme o tom. Je to o penězích a prioritách.
Ad 5)

Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní.

Ad 6)

Organizační

•

Ing. Slanina:
Zaměstnavatel nadále nekomunikuje s odbory, neprojednávají se zaměstnavatelem vydaná
opatření, tím je porušován zákoník práce.

Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín: 2. 9. 2021
Místo: školicí středisko Rybníček
Návrh programu: viz pozvánka
………………………………………………………
Podpis místopředsedy ZO (razítko)
Zapsal:

Ing. Jitka Javůrková

Interní materiál VZO
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Vítězslav Prak

Dne:

20. 8. 2021

