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Zápis z mimořádného zasedání Výboru ZO OS 
KOVO 

Číslo: 2010/83 
 

Datum: 
   15.2. 
   2010 

Čas: 11.30-14.00 Místo Zasedací místnost VZO 

Jednání řídil: Prak Vítězslav -předseda ZO 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: ing. Krupa, ing. Černý, ing. Dryják. 

Nepřítomní: Mikláš B., Borůvka V., Vlach M. - omluveni 
 

Program zasedání VZO : 
 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu   
3.  Aktuální informace ŘZ 
4.  Změna pracovního režimu na trati KD 
5.  Návrh rozpočtu ZO na rok 2010 
6.  Organizační 
 

Závěry VZO : 

Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO: 
 
Předseda ZO kol. Prak seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO. 

 

[10/83]VZO schválil navržený program zasedání; 

 

Ad 2) Kontrola zápisu 
 
 K zápisu nebyla vznesena připomínka. 

 

Ad 3) Aktuální informace ŘZ 

 

Ředitel závodu 14 seznámil Výbor ZO se situací na svém závodě. Pro nedostatek 
vsázkového materiálu musíme odstavovat válcovací tratě. Výroby v březnu budou zřejmě 
v podobných objemech, jako v únoru.  

Na trati P – 1500 by měla proběhnout v termínu 25.2. – 6.3. 2010 oprava. 

Na SJV začne od března výměna transformátorů, která bude trvat až do 3. čtvrtletí 2010.  
 

Ing. Černý informoval o výrobách v AMDS CR v lednu. Bylo vyrobeno 34 kt, což je o 32% 
více než v prosinci 2009 a o 22% více než v lednu 2009. 
Provoz důlních výztuží na lince č.3 aplikoval metodu 5S. Po dobu 6 směn pracovalo 25 
zaměstnanců, včetně vedoucích pracovníků na úklidu, údržbě a zlepšení pracovních 
podmínek. Výsledkem této aktivity by měla být bezpečnější a příjemnější práce na tomto 
výrobním zařízení. 
Ředitel AMDS CR předložil Výboru ZO k projednání Plán dovolených na rok 2010. 
Celozávodní dovolená bude od 26.7 do 6.8.2010. Výbor neměl k tomuto termínu žádné 
připomínky.       
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Závěry VZO : 

 

Ad 4) Změna pracovního režimu na trati KD  

 
Ing. Dryják, vedoucí provozu 143 přišel na Závodní výbor projednat změnu pracovního 
režimu na Kontidrátové trati. Z důvodu nedostatku vsázkového materiálu bylo rozhodnuto 
vedením společnosti o zrušení jedné směny na této trati. Zaměstnanci dostali volno od 
pátku 12.2. do úterý 16.2.2010. Válcování začne 17.2. a skončí v pátek 19.2, Víkend bude 
volný a válcovat se bude od 22.2. do 24.2. Ve čtvrtek 25.2. a v pátek 26.2. bude stání tratě 
a od 27.2.2010 bude pokračovat válcování ve dvou 12 hodinových směnách v režimu 3 
dny válcování a 3 dny volno. 
Předseda ZO upozornil vedení závodu na nutnost projednávat tyto změny takovým 
způsobem a v takovém časovém předstihu, jak to ukládá Kolektivní smlouva.     

 

 Ad 5) Návrh rozpočtu ZO na rok 2010 

 
Hospodář ZO kol. Petr Slanina předložil Výboru ZO návrh rozpočtu na rok 2010, který po 
drobných úpravách výbor doporučil ke schválení na Konferenci. 

 

 Ad 6) Organizační 

 
Výbor ZO schválil:  
 
-  zakoupení vstupenek na festival Colours of Ostrava 2010. Cena pro členy naší ZO  
je 600,-kč za vstupenku. Zájemci musí zaplatit cenu vstupenky do 25. února 2010. 

 
- nákup dárkových poukazů k MDŽ v hodnotě 300,-kč pro všechny členky naší ZO. 

 
       Výbor ZO vyhlašuje další ročník turnaje v bowlingu. Propozice jsou stejné jako 

v předešlých ročnících, s jednou výjimkou. Vzhledem k počtu členů mohou HCC a SJV 
nasadit ve finále po dvou družstvech. Finále se bude konat jako obvykle v Bowling SKY 
Vltava.  
Termín je 16. dubna 2010 od 15 hod.  
 

 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 4.3.2010 

Místo:  Zasedací místnost VZO. 

Návrh programu: viz pozvánka 

 

 

 
 

 
 
 
………………………………………………. 

Podpis předsedy ZO (razítko) 
 
 
 

 

Zapsal: Prak Vitězslav Schválil:  Dne: 15.2.2010 


