Zápis č. 5/20
z jednání Závodního výboru

ZOOS DP-ED
ze dne 12. 5. 2020
Uctění památky dlouholetého kamaráda a kolegy pana Doudy.
1. Rozloučení s hospodářem panem Novákem
- poděkování za dlouholetou činnost.
2. Kontrola zápisu č. 4/20
- bez připomínek.
3. Doplnění programu
- žádné návrhy.
4. Informace o částečné nezaměstnanosti
- přítomni byli seznámeni s dohodou OO se zaměstnavatelem o částečné nezaměstnanosti reakce na požadavek MHMP na ušetření finančních prostředků.
5. Informace s pravidelného jednání zaměstnavatele s OO
- seznámení s počtem nakažených Covid 19 v DP a počtem zaměstnanců v karanténě;
- v centrální skladu je naskladněno dostatečné množství ochranných pomůcek;
- měření teploty při vstupu na pracoviště (zatím nedostatek měřidel);
- aktuální situace:
o od 11. 5. 2020 plně obnovena činnost revizorů,
o od 11. 5. 2020 znovu uvedená platnost modrých zón v Praze,
o od 18. 5. 2020 se zavádí polo prázdninový provoz,
o byla otevřena všechna infocentra;
- výpadek na jízdném činí cca 180 mil./měsíc;
- požadavek Magistrátu hl. m. Prahy na ušetření cca 1 miliardy z rozpočtu DP;
- od 18. 5. 2020 požadavek MHMP na zkrácení jízdních časů na linkách
o nesouhlasíme, žádáme všechny řidičky a řidiče o dodržování všech předpisů
při výkonu své profese.
6. Jednání s technickým ředitelem povrch
- seznámení s problematikou tepelných ztrát a chladu v zimním období na OZM – v řešení.
7. Kolektivní vyjednávání
- projednána nová strategie a návrhy na kolektivní vyjednávání z důvodů dopadu Covid 19;
- hlasování členů ZV o nové strategii vyjednávaní - 100% přítomných na jednání souhlasilo
s uvedenými návrhy.

8. Informace o benefitu DP
- přítomni byli seznámeni s novou nabídkou O2.
9. Informace z BOZP
- všechny úrazy byly odškodněny 100%.

10. Informace PEK
- viz. zápis.
11. Různé:
- schválena právní podpora 1 x DV Pankrác;
- schválena sociální výpomoc 1 x DV Vokovice, 3 x DV Vrchní stavba;
- podány informace o muzikálu Queen:
o bude nový termín, vstupenky zůstávají v platnosti,
o je možnost si ještě vstupenky zamluvit na telefonu 735 704 479;
- informace o táboru:
o zatím je předpoklad, že se tábor uskuteční v plném rozsahu;
- bylo zrušeno plenární zasedání DOSIE, které se mělo konat v červnu;
- 100% přítomných souhlasilo s kandidaturou pana Slaniny do výkonné rady a předsednictva
ve volbách DOSIE, které se uskuteční v září;
- Rustonka:
o odhlasován nákup přistýlkových matrací – 100 % přítomných bylo pro;
o informace o kácení stromů;
o zajištění ochranných štítů, roušek, rukavic a desinfekčního gelu pro personál;
o informace o nově uzavřené smlouvě na odběr elektřiny.

Příští jednání ZV se koná v úterý 2. 6. 2020 od 13:00 hod.
ve vozovně Žižkov

Zapsal:
Anežka Kleprlíková,
Roman Slanina

www.zoosdped.cz

