ZÁPIS č. 6/ 2018
z jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného dne 20.6.2018 od 14.00 hod.
Přítomni: viz. prezenční listina
Omluveni: viz. zápisy a výpisy z el. komunikace
Hosté: ne
Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Projednání záležitostí zaměstnavatele ABB s.r.o.
2) Projednání vyjádření k podnětům zaměstnanců.
3) Projednání ekonomických záležitostí ZO a schválení výdajů.
4) Diskuze a Závěr
Bod 1: Projednání záležitostí zaměstnavatele
V průběhu měsíce byli zástupci zaměstnanců po jednotkách seznamováni
s potřebnými informacemi dle obvyklého scénáře. Byla oznámena informace týkající
se budoucího uspořádání v centrále ABB Praha. Byla podána informace o hromadné
dovolené v jednotce EP – úsek přístrojů. Upřesněny byly informace k hromadné
dovolené ve výrobě PGHV.
Členové Výboru ZO byli seznámeni s informací OHS managera ohledně ustrojovací
kázně a používání OOPP v letním období. Pravidla jsou platná i pro návštěvy a týkají se
především pevné pracovní obuvi a vstupu návštěvníků na výrobní, skladovací a
expediční plochy. Projednána byla výpověď zaměstnance – výroba R z důvodů
dlouhodobé neomluvené absence. Ukončení pracovního poměru je realizováno
k 22.6.2018.
Usnesení:

Výbor vzal na vědomí informace zaměstnavatelů. Výbor pověřil předsedu Jiřího
Bohdana sledováním situace v zavádění změn a aplikaci rozhodnutí zaměstnavatelů.
Bod 2: Podněty zaměstnanců
V uvedeném období měsíce byl podán podnět zaměstnanců k situaci ve výrobě T. Došlo
k vysvětlení úmyslů vedení jednotky T a zajištění provozu dílen výroby T před
plánovanou rekonstrukcí nejstarší části provozu – H 1 linky.

Usnesení:

Není vydáno.
Bod 3: Projednávání ekonomických záležitostí ZO, schválení výdajů

ü Předseda Výboru ZO přednesl informace o stavu hospodaření ZO OS KOVO ABB Brno
a seznámil přítomné s aktuální situací v čerpání příspěvků a výdaji na zajištění
plánovaných aktivit.
ü Nabídka MULTISPORT – prostředky na relaxační a sportovní aktivity. Po dosažení
počtu 200 aktivních karet bude systém uzavřen pro nečleny naší ZO. Předpoklad je
k 1.9.2018. Pouze vyřazením aktivního účastníka bude možné přijmout nového
poživatele benefitu z řad zaměstnanců - nečlenů. Cílem je zatraktivnit odbory a
přitáhnout nové členy. Administrátor povede seznam zájemců, se kterými bude
aktivně komunikovat.
ü Proběhl Den dětí s odborovou organizací ABB Brno, akce byla hodnocena jako
úspěšná. Do konce října 2018 je možné využít limitovanou edici vydaných vstupenek
do Retro muzea Na statku. Následně bude provedeno vyučtování nákladů.
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Předpokládaná tržba z akce je 8.000 Kč. Pracuje se na
publikování krátké tiskové informace v Kováku.
Usnesení: Výbor ZO projednal a schválil výše uvedené
materiály.
Bod 4: Různé, Diskuze a závěr

ü

ü
ü
ü

ü
ü

Usnesení:

ü Donáška novin se stabilizovala, nic méně, noviny jsou
doručovány se zpožděním dle nastavených parametrů vydavateli.
Zákonná lhůta je do 7.30 hod., tisk je doručován cca v 8.00 až 8.30. Tento
stav není vyhovující, musí být zatím respektován.
Je sledován stav v AB Komponentech po změnách vedení jednotky. Prověrka BOZP ze
strany inspektora BOZP – Metodické pracoviště OS KOVO Brno byla ukončena,
seznam drobných závad předložen výkonnému vedení jednotky AB Komponenty.
Předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno se zúčastnil pravidelných jednání na
metodickém pracovišti OS KOVO Brno. Krátce seznámil s děním v OS KOVO.
Bude rozeslána informace o neprodaných vstupenkách na koncert SMOKIE v Brně a
dána možnost ještě realizovat odkup vstupenek.
Výbor připomíná, že letos poprvé není realizována žádná objednávka rekreací přes
agentury a CK. Vše je v plné moci a rozhodnutí člena ZO, s právem možnosti čerpat
rekreační příspěvek. Zaměstnancům – nečlenům odborové organizace již rekreace
nejsou nabízeny. Je možné využít pouze příspěvků na dětské rekreace a příměstské
tábory při splnění podmínek daných Zásadami hospodaření s prostředky ZO.
Proběhlo jednání Stravovací komise se zástupci poskytovatele služeb – Eurestu
(Compass Group)
Termín příštího jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno bude upřesněn později, návrh
je na 19.9.2018
Výbor ZO vzal na vědomí informace z různého a diskuze.

Informace o probíhajících aktivitách:
1.
Distribuce vstupenek koncert SMOKIE, Brno, 1.12.2018
2.
MultiSport – přihlášky, distribuce karet, smluv a kontrolní činnost
3.
Realizace dětských rekreací, kontrolní činnost.
4.
Lze podávat podněty k činnosti ZO, případně návrhy na zajištění kulturních a
sportovních aktivit v roce 2019.

Zapsal : Jiří Bohdan 25.6. 2018

Přejeme všem spolupracovnicím, spolupracovníkům a
členům ZO OS KOVO ABB Brno příjemné prožití letních prázdnin a dovolených,
těšíme se na sdílení Vašich zážitků a setkání s Vámi.
Výbor ZO OS KOVO ABB Brno
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