Zápis č. 3/22
z jednání Závodního výboru

ZOOS DP-ED
ze dne 8. 3. 2022
1.

1) Kontrola zápisu č. 2/22
- bez připomínek.
2) Doplnění programu
- 1 x právní pomoc DV Montážní celky.
3) Informace z pravidelného jednání s managementem
- podána informace o počtu zaměstnanců nakažených Covid 19 a počtu zaměstnanců v karanténě,
- podána informace o procesech souvisejících s volbami volitelů v roce 2022,
- zaslán Flash Report,
- probrána informace o vzniklé situaci na UK a pomoci našim zaměstnancům ukrajinské
národnosti.
4) Informace z jednání vedoucího JPT s předsedy OO
- od 22. 3. 2022 bude tramvajové vypravení v normálním stavu – bez omezení,
- předpis O 4/2 stále v připomínkovém řízení,
- navýšen počet účastníků školení na 21 osob,
- odpočinková/střídací místnost Palmovka bude v dubnu přestěhována do autobusového terminálu,
- do 18. 3. 2022 by měla být vypořádaná petice ke střídacímu bodu voz. Střešovice,
- 9. 4. 2022 bude otevřena nová tramvajová trať do Holyně.
5) Sociální program
- podána informace o dorovnání průměrné hrubé mzdy po uplynutí alespoň 5 let od zařazení
zaměstnance do SP – řeší komise.
6) Informace z předsednictva sekce MHD a sněmu DOSIE
- poskytnuty materiály ohledně spolupráce a uzavření dohody se sdružením nájemníků ČR (SON)
ohledně bytové problematiky,
- seznámení s velikostí členské základny,
- podána informace o hospodářském výsledku za uplynulý rok, sociální podpůrný fond navýšen
o 500 000 Kč,
- poskytnut výběr ze Sbírky zákonů 2021,
- Kolektivní smlouva vyššího stupně u MHD je v platnosti do roku 2024,
- Plenární zasedání se uskuteční v červnu 2022 v Kožlanech.
7) BOZP
- odškodňování pracovních úrazů, jeden pracovní úraz krácen, ostatní plnění v plné výši – zaslán
zápis.
8) Různé:
- schválena 1x sociální pomoc DV Montážní celky,
- schválen příspěvek na telefonní tarif pro předsedu a asistentku předsedy,
- schválena vyšší objednávka nástěnných kalendářů na rok 2023,
- podána informace o vstupenkách na hokejové zápasy,
- poskytnuta informace o projednaných a domluvených opatřeních a postupech s vedoucím
provozovny správa dep panem Kaprálkem a vedoucím odboru TSO panem Ing. Vejsadou při
havárii vodovodního řadu ve vozovně Motol,
- podána informace ohledně chybějící toalety na měnírně Prosecká.

Na základě vašeho podnětu/dotazu ohledně chybějící toalety na měnírně Prosecká vám sděluji
následující:
 Měnírna Prosecká se nachází ve stavební uzávěře, měnírna tudíž je a bude v režimu
dočasné stavby. Z toho důvodu nebyla a nebude kanalizace zřízena do měnírny
(včetně sociálního zařízení).
 Měnírna Prosecká je v režimu bez obsluhy, je ovládaná dálkově z ETDT. V případě
provádění pravidelných údržeb a kontrol zařízení/technologie na měnírně, má
možnost si zaměstnanec útvaru 250120, 253100 a 253200 dojet (služební vozem,
tramvají, autobusem) na sousední měnírny, a to na měnírnu Rokoska, nebo na
měnírnu Libeň. Tyto měnírny jsou v dojezdové vzdálenosti od 5 do 15 minut podle
zvolené dopravy.
 V případě, že vznikne mimořádná událost na měnírně a bude potřeba, aby
zaměstnanec byl přítomen 24 h na měnírně, tak zajistí vedoucí provozu 253100
mobilní toaletu, nebo vydá pokyn, jakým způsobem bude moci opustit zaměstnanec
měnírnu při režimu v místním ovládání, aby mohl vykonat potřebu na WC v sousední
měnírně.

Příští jednání ZV se koná v úterý 29. 3. 2022
ve vozovně Žižkov.
Zapsal:
Anežka Kleprlíková
Roman Slanina

www.zoosdped.cz

