ZÁPIS č. 8/ 2017
ze zasedání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného dne 11.10. 2017 v zasedací
místnosti Výboru ZO v Horních Heršpicích, Vídeňská 117, od 13:00 hodin.
Přítomni: viz. prezenční listina
Omluveni: viz. zápisy a výpisy z el. komunikace
Hosté: zástupci zaměstnavatele jednotka EPMV
Program: Zasedání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Projednání záležitostí zaměstnavatele ABB s.r.o. bylo vedeno jako důvěrné
V průběhu měsíce došlo na různých místech za účasti zástupců odborů
k samostatným vyjednávacím schůzkám nebo projednávání záležitostí
zaměstnavatele a proto je zbývající část jednání Výboru ZO vedena jako „per rollam“
tedy oběžníkem. Je umožněno podávat pozměňovací návrhy a diskusní příspěvky.
2) Informace z Rady GŘ, informace z jednotek ABB a ABK
3) Projednání ekonomických záležitostí ZO a schválení výdajů.
4) Diskuze a Závěr
Bod 1: Projednání záležitostí zaměstnavatele
ü Organizační jednotka EPMV Brno předložila k projednání případy zaměstnanců, se
kterými je plánováno ukončit pracovní poměr z důvodů nadbytečnosti, zrušení
pozice. Ve všech případech je postupováno v souladu se ZP a KS. Jde o zaměstnance
Divize T a S ve které není dostatečná zakázková náplň a v odděleních, kde činnost je
přesouvána do jiných zemí.
ü V rámci předávání informací mezi zaměstnavatelem a odbory bylo také oznámeno
spuštění poslední etapy přesunu výrob z EP do Bulharska a upřesněny počty
zaměstnanců, kteří budou propuštěni do konce roku 2017. Jde o pozice dělnické i
THP, s tím, že zaměstnancům jsou nabízena pracovní místa u jiných organizačních
jednotek v Brně.
ü V jednotce PGHV dochází k občasným výpadkům v zakázkách. Proto jsou
zaměstnanci v různých úsecích ponecháváni vždy několik směn v měsíci v souladu
s KS a ZP na prostojích. Vše je řešeno operativně a nad rámec ZP s plněním náhrady
o 10 % vyšším.
Usnesení: Výbor projednal ukončení pracovního poměru a bere na vědomí ostatní
informace poskytnuté zaměstnavatelem
Bod 2: Informace předsedy o stavu ABB, z dění v OS KOVO a Kolektivním vyjednávání.
ü ABB Brno EPMV, EP,EPES,PGHV – stav jednotek je dobrý, zakázková náplň kolísavá.
ü Informace z AB Komponentů nebyly doloženy.
ü O výši odměny vyplácené každoročně v jednotce EPMV nebylo jednáno s poukazem na
slabší zakázkovou náplň celé jednotky.
ü Kolektivní vyjednávání 1.kolo za ABB Česká republika bude v pátek 10.11.2017 v Praze.
Vyjednavači : kol. Bohdan, Bareš, Hanák, Doležal R. plus náhradníci.
V týmu vyjednavačů je i zástupce regionálního pracoviště OS KOVO Brno p. Jiří Grim.
Usnesení:

Výbor bere na vědomí. Výbor schvaluje vyjednávací tým pro 1.kolo Kolektivního
vyjednávání.

Bod 3: Projednávání ekonomických záležitostí ZO, schválení výdajů
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ü Předseda Výboru ZO přednesl informace o průběhu čerpání příspěvků na rekreaci,
stavu účetnictví a výdajů, které jsou čerpány v souladu s Rozpočtem ZO včetně
organizačních výdajů a výdajů v Komisích ( Mikuláš, Vánoce, Cinema City poukázky)
ü Výdaje za tisk a propagaci plánované na rok 2018 jsou upraveny dle potřeb úseků.
Dodávky novin do DV 1 EP se ruší, v EPMV zůstávají dle původních pravidel, do AB
Komponentů dochází ke snížení počtů.
ü Prostředky budou převedeny do fondů kulturních výdajů v daném úseku.
ü Podpora Charitativních činností : celková výše 20.000.- Kč , čerpání 14.000.- Kč
celkem z toho větší díl Konto živelných škod OS KOVO a Zdravotní klaun v.o.s.
Příspěvek na organizaci 1. máje v Brně.
ü Nabídka MULTISPORT – aktivity na relaxační a sportovní aktivity. Cíleně do
jednotlivých úseků v EPMV, EP v lednu 2018 v rozsahu možnosti uspokojení cca 25
žádostí. Cílem je zatraktivnit odbory a přitáhnout nové členy.
ü Na webových stránkách ZO OS KOVO ABB Brno je zpřístupněna informace o tom, na
co a za jakých podmínek mají členové nárok.
ü Dochází k postupnému hrazení faktur za služby pro fungování ZO v rozsahu : vedení
auditovaného účetnictví, daňového poradenství a licence na účetní systém.
ü
Usnesení: Výbor ZO projednal a schválil výše uvedené materiály. Je konstatováno, že
výdaje jsou v souladu s rozpočtem ZO OS KOVO ABB Brno.
Bod 4: Různé, Diskuze a závěr
ü Předseda Výboru ZO seznámil přítomné s informacemi o podnětech zaměstnanců
EPMV a EPES, které byly podány zaměstnavateli v sociálním dialogu v průběhu
uplynulých měsíců.
ü V souvislosti s ukončováním pracovních poměrů – reorganizace jsou vyhledáváni
členové, kterým zbývá k doplacení zápůjčka finančních prostředků a vyzýváni
k doplacení.
ü Operativně jsou řešeny věci související s transformací ABB a přesunem HR činností.
ü Proběhlo podzimní setkání Klubu důchodců při ZO OS KOVO ABB Brno
ü Aktualizovány jsou směrnice pro spolupráci s novými subjekty v areálu : Apleona,
Strážní služby a jiné. Zde je výrazný dopad do organizace sportovních akcí a
hromadných schůzových činností – vstupy do objektu, odjezdy a návraty. Informace
budou upřesňovány při organizování jednotlivých aktivit.
ü Po Sjezdu OS KOVO v červnu 2017 dochází k obměně zástupců a zmocněnců za JmK
v Radě OS KOVO. Jiří Bohdan byl navržen do Volební komise a dle pokynů se zúčastní
plánovaných aktivit OS KOVO – JmKraje.
ü V úseku DV 5 PGHV jsou připravovány personální změny. Práce v odborech zde bude
rozdělena mezi předsedu Výboru ZO, zvoleného funkcionáře úseku 5 v náhradní
pozici a spolupracující osobu – nečlena odborů.
Takto je nutné v souladu se Stanovami OS KOVO řídit činnost do řádných Voleb
v roce 2019. V případě potřeby je nutné zorganizovat předčasné volby v úseku a
vedení jednotky seznámit s novými spolupracovníky v úseku.
ü Termín dalšího jednání Výboru ZO je stanoven na středu 15. 11. 2017
Usnesení:

Výbor ZO vzal na vědomí informace z různého a diskuze.

Propagace ZO OS KOVO ABB Brno na www.odboryabbbrno.cz
V Brně 31.10. 2017

zapsal: Bohdan
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