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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

Číslo:

2013/80

12.9.2013 Čas: 11:30 -14.00
Datum:
Místo: Školicí středisko Rybníček
kol. Laskovský Leopold - místopředseda
Jednání řídil:
Přítomní účastníci :
Dle prezenční listiny
ZO OS:
Ing. Alan Dorňák, Bc. Jan Mikoláš, Ing. Václav Habura, Mgr. Jiřina Mrázková,
Hosté:
kol. Ivo Maceček, kol. Marcela Michalková
kol. Brindţák, Hanáček, Chamrád, Krausz, Pala, Prak, Puščák, Vítek
Nepřítomní:
- omluveni
Program zasedání VZO :
1. Zahájení, schválení programu zasedání VZO
2. Kontrola zápisu
3. Aktuální informace ŘZ
4. Operativně zařazené body
5. Organizační a různé
Závěry VZO :

Zasedání zahájil místopředseda kol. Laskovský.
Do programu nebyl navrţen další bod.
Kontrola zápisu z minulého zasedání - bez připomínek.
1) VZO projednal:




Informace zástupců vedení závodů o aktuální výrobní a ekonomické situaci.
nemluvenou absenci zaměstnance AMDS CR.
VZO souhlasí s neomluvenou absencí a krácením dovolené o 2 dny.

2) VZO schválil:



Sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci kol. Jaromíru Latiokovi, stř. 3913;



Sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci kol. Martinu Špačkovi, stř. 1661.
U této sociální výpomoci VZO schválil toleranci 1 dne chybějícího do splnění
podmínky 3 měsíců nepřetrţitého trvání nemoci podle Zásad hospodaření.

3) VZO vzal na vědomí:

 Informace o těţkém pracovním úrazu, ke kterému došlo dne 9. 9. 2013 ve večerních
hodinách na závodě Ocelárna;
 Informaci o svolání mzdové komise dne 25. 9. 2013 do zasedací místnosti VZO na
Válcovně od 12:00 hodin;
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Závěry VZO :

 Informaci o konání demonstrace Sdruţení hornických odborů dne 17. září 2013 za
zachování pracovních míst a slušné mzdy. Sraz je v 15.10 hodin na parkovišti pod ulicí
Českobratrská s následným konáním demonstrace v 15.30 hodin na Prokešově náměstí
v Ostravě;
VZO vyjadřuje podporu požadavkům horníků a aktivně se demonstrace zúčastní.
 Informaci o konání podnikové stravovací komise dne 19. 9. 2013
 Informaci o svolání RÚD č. 10 dne 19. 9. 2013 od 12:00 hodin v kanceláři ZO na
koksovně za účelem projednání přechodu směn na 4 četový provoz;
 Ţádost manţelů Tomanových z pokusné koksovny o úpravu pracovní doby z důvodu
doprovodu dítěte do mateřské školy.
VZO ţádost doporučuje.
 Informaci kol. Pěknici o řešení problému nevracení montérek z prádelny, bude se řešit
s ing. Sokolovským;
 Informace kol. Pěknici z jednání komise BOZP (ohledně turniketů, ţelezničních přejezdů
apod.);
 Informace kol. Pastýrika o jednání Sportovní komise ZO. Sportovní komise se zabývala
přípravou akcí v nadcházejícím období.
4) Organizační a různé:

 Setkání s jubilanty při příleţitosti 25-35 let trvání jejich pracovního poměru, se uskuteční
25. 9. 2013 v Klubu Garáţ v Martinově
 5. ročníku cyklistického zájezdu do Pasohlávek, který se uskutečnil 6. - 8. září se
zúčastnilo celkem 73 osob.
VZO děkuje kol. Pastýrikovi za kvalitní organizaci tohoto zájezdu.
 Kol. Pytlík informoval VZO o sloţení hráčů a vytvoření týmů na fotbalový turnaj, který se
koná v rámci Týdne zdraví v pátek 13. 9. ve Vřesině u Hlučína;
 Druhá část výletu do Prahy ve dnech 31. 8. - 1. 9. 2013, proběhla bez problémů;
 Poukázky do sítě kin Cinestar jsou k dispozici na všech RÚD.
 Probíhá průzkum zájmu o permanentky do fitcenter za zlevněnou cenu.
VZO rozhodl toto téma odloţit na příští zasedání, kde kol. Marton předloţí nabídku
TOP fitness.
 Informace o připravené barvě a příslušenství na nátěr venkovních nástěnek.
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Závěry VZO :
Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín: 26-27.9.2013 výjezdní zasedání
Místo: chata Visalajka Visalaje
Návrh programu: viz pozvánka

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

Marcela Michalková
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Schválil: Jiří Motal

strana 3

Dne:

19.9. 2013

