
 
 

Zápis jednání VOR z data 3.3.2021 

Vzhledem k současné situaci a dodržení vládních nařízení proběhlo jednání dnešní VOR vzdáleně 
pomocí WhatsApp. K jednání od 16.00 hodin připojeni, viz. níže. 

Přítomní : Cibulková Lucie, Hejný Jiří, Suchá Věra, Válek Vlastimil, Zabloudil Jiří, Zabloudilová Hana, 
Zewel Zdeněk omluven / zastupuje Petr Holler. 

Schválena zapisovatelka Hana Zabloudilová - hlasování : 6:0:0, p. Hejný ještě nepřipojen/ 
nehlasoval.  16.09 hod. připojen p. Hejný 

Úvodem Info 1 -JZ-    požádal bezpečnostního ředitele o dezinfekci Žižkova. S Vlastou Válkem 
bylo následně dojednáno kdy a provedeno. Dále žádal kontroly Ukrajinců (úklid, písek) na 
dodržování ochrany. Děje se.  Poskytl rady pí Lutovské, při její zaviněné nehodě (pojištění) a pí 
Křikavové (ohledně Covid testů). (pozn. JZ- Na podniky zasláno Usnesení OR o doporučení 
proplácení účasti na testování zaměstnancům)  Zkontroloval na vedení TRAM namátkou 
rozdělování Covid překážky (a shledal nerovnoměrné čerpání pro jednotlivé řidiče, od nic po 5 
dnů měsíčně). Psal a oskenoval moře dokumentů právničce a personálnímu řediteli ohledně 
právní pomoci Lomoze za odebraný důchod. Dle právničky jde o daňovou problematiku a musí 
vyhledat daňového poradce. Dle DPP, podnik nic neporušil. Viz Usnesení 2313. Proběhlo 
vyjednávání v DPP ohledně mezd na rok 2022. Podnik rozpouští část prémií do tarifů, nic navíc 
však nedává. Zaslán návrh do e-mailu. Viz Usnesení 2314.  Proběhlo jednání BOZP, za 
nemocnou p. Suchou tam měl jít p. Douša. Nešel. Prý zapomněl... Proběhlo jednání o oděvech, 
ani tam nikdo nešel, nikdo nemohl a já vezl matku na kontrolu se zlomeným ramenem. Pan 
Zabloudil konstatuje, že je opravdu smutné, že se nelze na nikoho spolehnout. A v pátek nikam 
jít kvůli kanceláři ani jít nemůže..  Mají být dle vlády testy na Covid. Nikdo ale dosud nic nesdělil. 
Ani z DPP, ani z Čad, ani ze ŠT.  Zrušili lázně, 19.3.2021 tedy kancl bude.  Info 2 - Nového 
člena přivedl p. Kudrna, přihláška nebyla k dispozici. Data se oznámí později. Naopak se odhlásil 
p. Svoboda z lanovky.   Členové VOR vzali info 1 a info 2 na vědomí. 

Body jednání : 

Usnesení 2313 - VOR potvrzuje schválení právní pomoci per-rollam p. Lomozovi, ohledně 
odebrání důchodové dávky a rozšiřuje pomoc o úhradu daňového poradce, se kterým je nutné 
věc konzultovat.   Hlasování : 7:0:0  - schváleno      Usnesení 2314 – Odborová rada souhlasí 
s návrhem vedení DPP na převedením objemu peněz z prémií na základ tarifu, nepovažuje však 
tímto výši tarifu za konečnou a žádá o další nárůst výše tarifů ve výši objemu prostředků nad 
mírou inflace za rok 2021.   Hlasování : 7:0:0 - schváleno 

Diskuse/ kolečko:  Suchá Věra: pracovní neschopnost trvá, další kontrola 19.3.2021. K datu 
16.3.2021 je v ÚDDP komise OOPP, které se nemohu zúčastnit. 

Zabloudilová Hana: žádné nové zprávy z Blanska. Na požadavek p. Zabloudila zkontaktuji p. 
France a získám informace z ČAD. K datu 15.3.2021 má zde proběhnout vyjednávání a my 
nevíme, zda se vůbec díky situaci uskuteční.         Cibulková Lucie: nemám nic. Pouze info o 
výběru banky pro OR, vybrány dvě KB a Rb. Je nutné však navštívit pobočku.      
Vlastimil Válek: nic nového       Jiří Hejný: na školení řidičů tramvají až třetina přiznává, že už 
měla Covid. Dodržujme ochranná opatření.    Petr Holler: ve ŠT se Covid rozjíždí hodně, fasuje 
se respirátor a proběhlo školení s firmou Edenred o elektronických stravenkách. 

Jiří Zabloudil: Poděkoval za účast. 

Zápis zpracovala Zabloudilová Hana                                                  Dne 3.3.2021 

 


