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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2013/78 
 

Datum: 8.8.2013 Čas: 11:30 -14.00 Místo:  Školicí st ředisko Rybní ček 
Jednání řídil: Zasedání řídil  kol. Leopold Laskovský - místopředseda  
 
Přítomní ú častníci : 
ZO OS: Dle prezenční listiny 
Hosté: Ing. Zdeněk Kuča, Ing. Jiří Král, Hlávka Zbyněk, kol. Maceček Ivo 

Nepřítomní: kol. Prak, Michalková, Puščák, Růžička, Studénka Polášková, Chamrád a 
Pastýrik  - omluveni 

 

Program zasedání VZO :  

1. Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2. Kontrola zápisu   
3. Aktuální informace ŘZ   
4. Úrazovost za 1. pololetí 2013 
5. Operativně zařazené body 
6. Organizační a různé 

 

Závěry VZO :  

V úvodu zasedání VZO uctil povstáním a minutou tich a památku zesnulého kol. Karla 
Macury, bývalého p ředsedy VZO Válcoven, od roku 1990 do roku 1998 p ředsedy POR OS 
KOVO při Nové huti, a.s., dlouholetého člena Předsednictva OS KOVO a Rady OS KOVO, 
který zem řel dne 31. července 2013 ve v ěku 66 let. VZO vyslovuje touto cestou a dodate čně 
hlubokou soustrast všem rodinným p říslušník ům, přátelům a známým zem řelého kolegy. 

 
 

Ad 2) VZO projednalAd 2) VZO projednalAd 2) VZO projednalAd 2) VZO projednal::::    

 

• Informace zástupců vedení závodů o aktuální výrobní a ekonomické situaci. 

• Vývoj úrazovosti za 1. pololetí 2013 v AMDS a v AMEPO. VZO vzal na vědomí bez připomínek. 
Zpráva za závod 10 – Koksovna bude projednána na některém z příštích zasedání (předkladatel 
čerpá dovolenou, jeho zástupce se omluvil). 

• Připomínku členů ZO z Koksovny k novému typu ochranných přileb. Ukazuje se, že tyto přilby 
nejsou vhodné do prostředí sálavého tepla. Ochranná přilba v tomto prostředí pozbývá 
požadované funkční vlastnosti z hlediska BOZP (změkne, deformuje se). VZO předá tuto 
připomínku Řediteli pro bezpečnost a zdraví AMO a.s.  

• Připomínku místopředsedy VZO kol. I. Pěknici podmínkám při konzumaci jídel v provozovnách 
závodního stravování na Válcovnách. Není zde žádná vzduchotechnika ani klimatizace. 
V horkých dnech jsou proto podmínky při konzumací jídla nesnesitelné (totéž platí pro pracovní 
podmínky prodavaček).  VZO požádá ředitele závodu o zařazení tohoto problému mezi 
ozdravná opatření na rok 2014. 

• Požadavek členů ZO z HCC  na sjednání urychlené nápravy v souvislosti s nefunkčním WC na 
HCC (u východu ze spojovacího tunelu). Tento stav trvá již několik měsíců. Přesto, že vedení 
závodu 14 – Válcovny na základě požadavku VZO  již učinilo kroky k odstranění závady, oprava 
dosud nebyla zahájena a podle názoru VZO je to především vinou příliš složitého schvalovacího 
procesu na úrovni vedení společnosti. VZO bude proto požadovat, aby opravy nefunkčních 
hygienických zařízení, byly zařazeny do obdobného režimu, jako je tomu při vzniku havarijních 
situací. VZO rovněž požádá o pomoc s řešením problému na Ředitele pro bezpečnost a zdraví 
AMO a.s.  
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Závěry VZO :  

• Stav čerpání rozpočtu ZO OS KOVO ArcelorMittal Ostrava a.s. na rok 2013 za období leden až 
červen 2013. 

 
 

Ad 3) VZO schválilAd 3) VZO schválilAd 3) VZO schválilAd 3) VZO schválil::::    

 
• Sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci  kol. R. Rickovi ze střed. 1035.  
• Peněžní dar při odchodu do invalidního důchodu ve výši 3 000 Kč kol. M.K ze střed. 1035.    
• Výdaje z rozpočtu ZO ve výši 1 000 Kč na smuteční kytici za ZO OS KOVO u příležitosti pohřbu 

kol. Karla Macury. 
• Výdaje z rozpočtu ZO ve výši 16 430 Kč, na nákup dresů, vč. rozlišovacích dresů a potisků pro 

fotbalový tým ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika.  
• Výdaje z rozpočtu ZO na spotřebované pohonné hmoty při předváděcích jízdách vozem Hyundai 

í30, ve dnech 5.- 9.8.2013. 

    

Ad 5)  VZO vzal na vědomíAd 5)  VZO vzal na vědomíAd 5)  VZO vzal na vědomíAd 5)  VZO vzal na vědomí::::    

• Informaci o účasti zástupců VZO  na pohřbu kol. Karla Macury dne 7.8.2013.  

• Informace místopředsedy VZO kol. Laskovského. 

• Informace místopředsedy VZO kol. Petra Slaniny.  

• Informace místopředsedy VZO kol. Ivana Pěknici.. 

• Diskusní vystoupení členů VZO.  
 
 

Ad 6) Organizační a různéAd 6) Organizační a různéAd 6) Organizační a různéAd 6) Organizační a různé::::    

  

•  Informaci o připravovaných akcích v návaznosti na Smlouvu o možnosti zakoupení  vozů 
Hyundai za zvýhodněné ceny , kterou VZO sjednal pro členy OS KOVO v ArcelorMittal Ostrava 
a.s. a  jejich dceřiných společností. Připravuje se „Den otevřených dveří“ u prodejce a taky 
exkurze do automobilky Hyundai v Nošovicích. Termíny obou akcí a podrobné informace 
zveřejníme jakmile budou k dispozici.    

• Úkol pro členy Podnikové stravovací komise (PSK) – k termínu zasedání PSK v měsíci září 
provést degustaci na jednotlivých provozovnách stravovací firmy GTH a předat na zasedání 
PSK vyplněný formulář. 

• Stav čerpání rozpočtu ZO OS KOVO ArcelorMittal Ostrava a.s. na rok 2013 za období leden až 
červen 2013. 

• kol. Marton navrhnul, aby VZO zvážil možnost zakoupení permanentek do fitcentr za zlevněnou 
cenu.  Kol. Laskovský požádal kol. Martona, aby připravil pro VZO komplexní nabídku, aby tato 
věc splňovala základní předpoklad, že ceny permanentek pro ZO skutečně budou (po dobu 
platnosti) výhodnější než případné i akční ceny, nabízené těmito zařízeními široké veřejnosti. 
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Závěry VZO :   

Program p říštího řádného zasedání VZO:  
Termín: 29.8.2013 
Místo: Školící středisko Rybníček 
Návrh programu: viz pozvánka 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     …..…….……………………  
                                                                                                     

podpis předsedy ZO (razítko) 
 

                                                                                                                                                                                                                               
Zapsal:  Laskovský Leopold Schválil: Slanina Petr Dne: 15.8. 2013 


