Zápis č. 4/20
z jednání Závodního výboru

ZOOS DP-ED
ze dne 10. 3. 2020
1. Předseda DV Kobylisy
- byl představen nový předseda pan Lukáš Frank.
2. Kontrola zápisu č. 3/20
- bez připomínek.
3. Doplnění programu
- o informaci z mimořádného jednání s generálním ředitelem + kompletním management DP.
4. Informace z mimořádné jednání
- byly podány informace o opatřeních prováděna kvůli koronaviru v DP,
- tyto informace byly zaslány také veškerým vedoucím útvarům a všem zaměstnancům,
vlastnící emailovou adresu DP:
o rodič, jehož dítě je žákem ZŠ a je mladší 10 let, má nárok na ošetřovné ve výši 60%
mzdy, formulář vydá škola,
o od 11. 3. 2020 do odvolání jsou uzavřeny základní, střední, vysoké školy,
o od 18 hodiny 10. 3. 2020 jsou zakázány akce nad 100 lidí,
o bylo zrušeno setkání bývalých zaměstnanců DP, na kterém jim mělo být
poděkováno, setkání proběhne v náhradním termínu po ukončení všech opatření,
o od 16. 3. 2020 bude zaveden prázdninový provoz u autobusů, u tram budou některé
linky zrušeny, metro v řešení – záleží na rozhodnutí Ropidu a krizového řízení hl.
m. Prahy,
o čeká se na dodávku dalších desinfekčních prostředků, které budou po dodání
neprodleně distribuovány zaměstnancům.
5. Informace s pravidelného jednání zaměstnavatele s OO
- prezentace metra D,
- informace ke stejnokrojovému vybavení,
- speciální kurz pro řidiče TRAM, který měl proběhnout v létě, byl pozastaven,
- umístění defibrilátorů v DP zatím nebude z důvodů velké finanční náročnosti na údržbu
a školení.
6. Jednání s GŘ a PŘ
- problematika ohledně koranavirusu,
- nedostatek dispečerů JPT při nočních a víkendových směnách.
7. Informace z jednání OOPP
- z výstrojového výměrku byly vyřazeny kraťasy, které neodpovídaly BOZP,
- pro řidiče MHD - schválena možnost výběru ochranných brýlí proti slunci ze dvou variant,
- nákup drobných věcí (např. potítka do kukel pro svářeče, čí sklíčka) nebude nutno
předkládat komisi OOPP,
- řešeny stížnosti na svářečské boty, tzn. „Pérka“, na příští komisi OOPP budou dodány
k projednání certifikáty s popisy nových bot, výběr z více druhů.

8. Informace PÚ
- chlazená strava – konzumenty je chváleno a hojně se využívá, s poskytovatelem se řeší
rozšíření sortimentu,
- byla podána informace o kariérovém poradenství pro SŠ a VŠ,
- podána informace o navýšení cen v kantýně na Depu Kačerov v důsledku inflace,
- byl představen nový náborový leták na řídíce autobusu.
9. Informace z BOZP
- všechny úrazy byly odškodněny 100%.
10. Informace PEK
- bude zápis.
11. Různé:
- byla schválena právní podpora členům DV Pankrác a DV Vrchní stavba,
- byla schválena sociální výpomoc člence DV řízení,
- řešena problematika prezentace naší OO a nástěnek,
- podány informace o muzikálu Queen,
- požadavky revizní komise na DV Pankrác a DV Kobylisy byly splněny,
- podán návrh předsedy ZV na ponížení počtu plně uvolněných zaměstnanců, bylo schváleno
hlasováním ZV, pro návrh hlasovalo 22, 1 se zadržel, nikdo nebyl proti.

Příští jednání ZV se koná v úterý 31. 3. 2020 od 13:00 hod.
ve vozovně Žižkov
Zapsal:
Anežka Kleprlíková,
Roman Slanina

www.zoosdped.cz

