Z
Záákkllaad
dn
níí o
orrg
gaan
niizzaaccee O
OS
SK
KO
OV
VO
O
A
Arrcceello
orrM
Miittttaall Č
Čeesskkáá rreep
pu
ub
blliikkaa
Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

Číslo:

2013/73

16.5.2013 Čas: 11:30 -14.00
Datum:
Místo: Školicí středisko Rybníček
Leopold Laskovský - místopředseda
Jednání řídil:
Přítomní účastníci :
Dle prezenční listiny
ZO OS:
Ing. Zdeněk Kuča, Mgr. Denisa Sedláčková, Jan Koval,
Ing. David Rochovanský, Ing. Václav Habura, Ing. Zoltán Kozák
Hosté:
kol. Michalková
kol. Prak, Maceček, Motal, Kögler, Pala, Pastrňák, Pěknica , Studenka,
Nepřítomní:
Vlach,
Program zasedání VZO :

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení a schválení programu zasedání VZO
Kontrola zápisu
Aktuální informace ředitelů závodů
Příprava Valcířské 50
Organizační

Závěry VZO :

Ad 1)

Zahájení, schválení programu zasedání VZO

Místopředseda ZO kol. Laskovský seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání.
[2013/73] VZO schválil navržený program zasedání;
Ad 2)

Kontrola zápisu

K zápisu nebyla vznesena žádná připomínka.
Ad 3)

Aktuální informace ředitelů závodů

Za ředitele závodu 14 podal informace Ing. Kuča. Okomentoval stav výroby za závod
v květnu. Upozornil na určité neplnění operativního plánu na květen.
Situace dobrá, drátovka jede na plno na všech směnách, zakázkové naplnění je rovněž
dobré, otazník je nad Evrazem. Jinak výroba v intencích května.
Projednal Zprávu z tematických prověrek BOZP provedených v dubnu 2013.
Zodpověděl na dotazy : kol. Puščáka, kol. Martona, kol. Chamráda, kol.Růžičky.
VZO projednal Zprávu z tematických prověrek BOZP – bez připomínek.
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Závěry VZO :

Výsledky ve výrobě za měsíc květen v AMDS CR okomentoval Ing. David Rochovanský
Operativní plán beze změn, plní se na 50%, záleží na dodávkách ze Stecklu.
Dělící linky jedou na plný výkon, rovněž tak i důlní výztuže, na zinkovně a černých svodidlech.
Podal komentář ke stavu probíhajících oprav na dělících linkách a důlních výztužích.
Na Svodidlech proběhne ve 22. týdnu bariérová zkouška.
Zpráva z prověrek BOZP se v současné době připravuje a bude předložena na příštím
zasedání.
Zodpověděl na dotazy kol. Pytlíka, kol. Pastýrika a kol. Slaniny.
Ing. Habura, ředitel závodu Koksovna
Hlavním úkolem je zásobování vysokých pecí maximálním způsobem. Problémy s kvalitou
baterií (místo 2 komor opravujeme denně 4 komory). S tím souvisí vsázka, výkyvy Darkova,
zároveň se ruší Armáda. Uhlí je celkem stabilní (polští a čeští dodavatelé).
Investiční akce – v této oblasti se daří.
V příštím týdnu je plánována odstávka VKB 11 na ranních směnách z důvodu plánovaných
oprav. V červnu proběhne obdobná odstávka a ze stejných důvodů na KB 1+2.
Zodpověděl na dotaz kol.Krausze ohledně stání KB a kol. Růžičky na možnost prodeje koksu
zaměstnancům AMO.
Přednesl Zprávu o provedených tematických prověrkách BOZP v dubnu 2013.
K této problematice podal informace také ing. Kozák Zoltán.
VZO projednal Zprávu z tematických prověrek - bez připomínek.

.
Ad 4)

Neomluvená absence na závodě 10 koksovna – Mgr. Denisa Sedláčková

Návrh na přiznání neomluvené absence a na krácení dovolené o 2 dny za tuto absenci
u zaměstnance ze střed. 1095 ze dne 9.5.2013 přednesla Mgr. Denisa Sedláčková. Upozornila
zároveň, že se jedná u tohoto zaměstnance o opakovaný problém.
VZO schvaluje přiznání neomluvené absence a krácení dovolené o 2 dny.

Ad 5)

Příprava Valcířské 50

kol. Pastýrik informoval o stavu zajišťování akce V-50 ve dnech 10.5.-11.5.2013 (značení
tras, výstavba pódia, zajištění atrakcí pro děti, trička, diplomy, apod.)
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Závěry VZO :

Ad 6)

Organizační

VZO schválil žádosti o poskytnutí sociální podpory pro dlouhodobě nemocné kolegy :
Tomáš Vosol
Libor Vašíček
Informace o provedeném průzkumu frekvence průjezdu automobilů ve dnech 13.-14.5.2013
na Vrátnici č.10 na koksovně podal kol. Laskovský. Podrobné informace byly zaslány
členům VZO mailem.
Informace o průzkumu variant směnnosti na 4 četovém režimu na koksovně, který by měl
fungovat od října. Jedná se o varianty: R – O – N; R – N – O anebo N – O – R.
Informace o stavu Kolektivního vyjednávání v AMDS.

Informace o situaci na HCC podal Jan Koval.
Odpověděl na dotazy : kol. Martona a kol. Slaniny
Zároveň informoval o situaci na Úpravnách.
Kol. Laskovský navrhuje vrátit se k tomuto problému na zasedání 30.5.2013 s tím, že do té
doby budou poskytnuty VZO příslušné informace a zároveň požádal o účast ředitele na
zasedání VZO dne 30.5.2013.
Pan Koval rovněž odpověděl na dotazy kol. Růžičky a kol. Martona.

Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín: 30.5.2013
Místo: Školící středisko Rybníček
Návrh programu: viz pozvánka

…..…….……………………
podpis předsedy ZO (razítko)
Zapsal:

Michalková Marcela
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Laskovský Leopold

Schválil:
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Dne:

23.5.2013

