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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
7.2. 2013
11:30-14.00
Datum:
Čas:
Vítězslav Prak - předseda
Jednání řídil:

Číslo:

2013/65

Místo: Školící středisko Rybníček

Přítomní účastníci :
Dle prezenční listiny
ZO OS:
Bc. Mikoláš Jan, Ing. Kunčický, kol. Motal, kol. Michalková,
Hosté:
Nepřítomní: kol. Jakubek, Pala, Pytlík, Maceček,
Program zasedání VZO :

1.
2.
2.
3.

Zahájení a schválení programu zasedání VZO
Kontrola zápisu
Aktuální informace ředitelů závodů
Organizační

Závěry VZO :

Ad 1)

Zahájení, schválení programu zasedání VZO

Předseda ZO kol. Prak seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO.
[2013/65] VZO schválil navržený program zasedání;
Ad 2)

Kontrola zápisu
K zápisu nebyla vznesena žádná připomínka.
Ad 3)

Aktuální informace ředitelů závodů

Ředitel závodu 14 Ing. Alan Dorňák se z jednání omluvil.
Vývoj v AMDS CR okomentoval Bc. Mikoláš Jan. V lednu vynikající výroba nad 30Kt,
v únoru plán jen 21,8Kt.

Výroba
leden

DL a Profil. Linky
20,6 Kt

Svodidla

Důlní výztuže

1,2Kt

7,8Kt

1,2Kt

7,5Kt

700 t profil. linky
únor

13 Kt
300 t profil. linky

Dovolená z důvodu nižší výroby nebude nařizována.

Interní materiál VZO
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Závěry VZO :

Předseda ZO upozornil zástupce AMDS CR na fakt, že s odbory ještě nebyl projednán plán
dovolených na rok 2013.
Ing. Kunčický – Koksovna
omluvil ředitele Ing. Haburu.
Výroby – událost na VP – aglomerace – mírný přebytek koksu (cca 200 – 300 tun podle
výrob na VP), odklon koksu – cca 1200 tun na Záříčí,
výroba je na maximu našich kapacit, rozjela se oprava předlohy na KB 2, na KB1 oprava
zdiva na 2 komorách souběžně, na VKB 11 opravy zdiva a v plánu oprava hlav, v bilanci mírný přebytek koksu. Výhled výrob pro únor z 61 komor na 57 komor.
Investiční akce – realizace.2. etapy optimalizace odsíření – odstavení sirovodíkové pračky,
výstavba nové a stavba nového strojního chlazení.
V průběhu ledna – byla jednání s odděl. investic ohledně. menších investičních akcí –
vystaven objednací návrh – na 5 menších investičních akcí.
Účel návštěvy GŘ na koksovně dne 7.2. – proběhly prezentace v obl. BOZP od všech řed.
závodů. Následovala prohlídka kamerového systému na VKB11 – GŘ se zajímal o to, zda
kamery splňují svůj účel a zabezpečují potřebný přehled strojníka o pohybu osob v blízkosti
stroje.
Dotaz kol. J. Krausz – uhlí a kvalita
Ing.Kunčický odpověď : OKD v počátku roku snížilo dodávky uhlí z Darkova a ČSA, poté
došlo k navýšení dodávek; kvalitativně se u uhelné vsázky vracíme na stejnou úroveň jaká
byla ve IV.Q. 2012. Kvalita jednotlivých druhů uhlí je, dá se říci standartní, stejně jako koks,
který z toho vychází a pohybuje nad úrovní 57% v souladu s požadavky vysokopecařů.

Ad 4)

Organizační

VZO schválil sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci kol. Liboru Růžičkovi-1041.
Informace z Kolektivního vyjednávání podal kol. Prak.
Proběhlo 20 kolo kolektivního vyjednávání, jednání o mzdách ještě nezačalo, příští kolo
vyjednávání proběhne ve čtvrtek 14.2. Kol. smlouva je prodloužena do konce února.
Hospodářské vedení upozornilo stranu odborů, že na Rekondičních ozdravných pobytech
nebylo nikdy více než 50% zaměstnanců pracujících v riziku.
Od 3.3.2013 dojde k úpravám jízdních řádů DPMO. Informace o změnách jsou již na
internetu.
VZO – schvaluje provizorní rozpočet ZO OS KOVO ArcelorMittal ČR v dikci roku 2012 do
Konference ZO.
Interní materiál VZO
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Závěry VZO :

Kol. Pěknica – bude organizován zájezd pro rodiče s dětmi do Prahy – s ubytováním
v hotelu Olšanka – 24.-25.8.2013, přeprava vlakem.
VZO schválil uskutečnění zájezdu do Prahy ve dnech 24.-25.8.2013 s dotací do 500,- Kč na
člena a rodinného příslušníka.
Kol. Pastýrik – podal informace o přípravě Valcířské 50, která se uskuteční 25.5.2013.
Osvětlení na křižovatce u soustružny válců – kol. Laskovský předal připomínku na Výboru
BOZP, úkol pro ing. Fukalovou – kontrola a posouzení stavu na místě.
28.2. se uskuteční jednání stravovací komise od 12.30 hodin.Místo bude upřesněno.

Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín: 21.2.2013
Místo: Školící středisko Rybníček
Návrh programu: viz pozvánka

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

Zapsal:

Michalková Marcela

Interní materiál VZO

Prak Vítězslav

Schválil:
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Dne:

18.2.2013

