ZÁPIS č. 7/ 2017
ze zasedání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného dne 13.9. 2017 v zasedací
místnosti Výboru ZO v Horních Heršpicích, Vídeňská 117, od 14:00 hodin.
Přítomni: kol.Bohdan, Bareš,Turková, Gross, Balabán, Doležal R., R. Doležal, Štěpánková,
Hanák, Ryšavý. Elektronicky p. Kloss
Omluveni: p. Klapuš, Lamprecht, Daniel
Hosté:
p.Ludmila Stiburková, p.Miroslava Hovorková

Program: Zasedání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Projednání záležitostí zaměstnavatele ABB s.r.o.
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 SAS a Škrobárenská předložila k projednání případy
zaměstnanců, se kterými je plánováno ukončit pracovní poměr z důvodů
nadbytečnosti, zrušení pozice. V obou případech je postupováno v souladu se
ZP a KS.
ü V souladu se ZP a KS také byla předložena informace o postupném
ukončování činností HR a přesunu do Krakowa a plánech na ukončení etapy
restrukturalizace HR a HRC.
ü V rámci předávání informací mezi zaměstnavatelem a odbory bylo také
oznámeno spuštění další – konečné etapy přesunu výrob z EP do Bulharska a
upřesněny počty zaměstnanců, kteří budou propuštěni. Jde o pozice dělnické
i THP, s tím, že zaměstnancům jsou nabízena pracovní místa u jiných
organizačních jednotek v Brně, v rámci náboru.
Usnesení: Výbor projednal ukončení pracovního poměru a bere na vědomí
informace poskytnuté zaměstnavatelem
Bod 2: Informace předsedy o stavu ABB, z dění v OS KOVO a Kolektivním
vyjednávání v AB Komponent. s.r.o
ü ABB Brno EPMV, EP,EPES,PGHV – stav jednotek je dobrý, zakázková náplň
slabší.
ü Informace z AB Komponentů nebyly doloženy.
ü Kolektivní vyjednávání v AB Komponentech je uzavřeno.
ü Z pohledu ZO OS KOVO je konstatováno, že spolupráce s vedením výrobní
jednotky AB Komponent není dobrá.
ü Pracovní cesta na lokality : ABB Jablonec, schůzka ke Kolektivnímu vyjednávání
ü Aktivity ABB s.r.o., příprava na Kolektivní vyjednávání na jednotkách i
v celkovém rozsahu za ABB Česká republika.
ü Za ZO OS KOVO ABB Brno se zúčastnili 4 členové setkání Mladých Kováků
ü Za ZO OS KOVO ABB Brno se předseda Výboru zúčastní akcí ČMKOS a akcí OS
KOVO – mítink ||Levná práce || a školení funkcionářů ve dnech 14.9.2017 a
21.9.2017
Usnesení: Výbor bere na vědomí.
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Bod 3: Projednávání ekonomických záležitostí ZO, schválení výdajů
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 – účast na školení a setkání mladých..
ü Půjčky členům, je možné uspokojit pouze jednoho žadatele s nižší částkou.
Limit již je téměř vyčerpán.
ü Výbor zpracoval potřebné materiály pro jednání předsedy s konkrétními
dodavateli služeb, které objednává a hradí ZO OS KOVO
ü Výbor schválil v souladu se Zásadami hospodaření příspěvek na sociální
podporu členovi, s nímž bude pravděpodobně ukončen pracovní poměr ze
zdravotních důvodů. Náležitosti budou vyplaceny až po dodání potřebné
dokumentace.
ü Výdaje za tisk a propagaci plánované na rok 2018 zůstanou v původní výši, je
doporučenou předsedům DV provést kontrolu a případnou změnu ve výdeji
denního tisku.
Usnesení: Výbor ZO projednal a schválil výše uvedené materiály. Předsedové úseků
mají možnost změny v organizaci doručení tisku do 10.10.2017 nahlásit
na sekretariát.
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 uplynulého čtvrtletí.
ü Výbor diskutoval pracovní návrhy na zavedení plošné informace, jaké Benefity
jsou na jednotlivých jednotkách poskytovány členům odborové organizace,
jaké Benefity zůstávají v platnosti pro rok 2017 a 2018 v souvislosti se
zavedením Cafeterie na jednotkách ABB Brno pro rodiče dětí zaměstnanců
jednotek EPMV, LP,LPS,PGHV a AB Komponent. (schválení nebo doporučení
materiálu do konce roku 2017)
ü Benefitní program – Dárcovství krve je spuštěn, Žádosti je možné příjímat,
odměna – dárek Dárci krve je v hodnotě 600,- Kč. Platný je formulář z roku
2016.
ü Výbor ZO OS KOVO ABB Brno oznamuje, že žádosti o příspěvek pro
zaměstnance - rodiče dětí na mimoškolní aktivity (školy v přírodě, týdenní
tábory apod. ).je možné podávat průběžně po ukončení aktivity dítěte.
Dokládá se potvrzení o účasti dítěte na dané aktivitě. V kanceláři ZO OS KOVO
se vyplňuje Žádost o příspěvek. Viz. odkaz na webu naší ZO.
ü Průběžně jsou zpracovávány nové formuláře Přihlášek za člena ZO, rozděleno
na oba zaměstnavatele tj. AB Komponenty s.r.o. a ABB Česká republika
ü Termín dalšího jednání Výboru ZO je stanoven na středu 18. 10. 2017
Usnesení: Výbor ZO vzal na vědomí informace z různého a diskuze.
Propagace ZO OS KOVO ABB Brno na www.odboryabbbrno.cz
V Brně 22. 9. 2017

zapsal: Bohdan
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