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Zápis z měsíční schůzky mezi TPCA a odborovými předsedy Lisovny 

 

 

Příští jednání: .1.2016 

Téma: 
Datum:  

Pravidelné jednání (viz obsah) 
21.12.2015 

Účastníci:  
Zástupci společnosti: R.Burda, J. Lasík, J. Andres 
Zástupci odborů: OS KOVO při TPCA – M. Klausová 
                               TPCA ASO Kolín – M. Soukup 

Obsah jednání:   

Bod Předmět Obsah Závěr 

1.  

Rozloučení 
pana Lasíka a 
představení 
nového 
manažera 
pana Burdy 

TPCA: 
Pan Lasík se rozloučil s předsedy odborů a poděkoval za dobrou a 
konstruktivní spolupráci v minulých letech.  
Nový manažer pan Burda se představil a informoval odbory o svém plánu, že 
nějaký čas bude naslouchat a studovat zvyky na lisovně před prováděním 
nějakých změn. 
Odbory: 
Zástupci odborů též poděkovali panu Lasíkovi a přivítali pana Burdu, kterému 
popřáli hodně úspěchů. 

Projednáno 

2.  
Nákup nových 
hodin na 
kuchyňku 

Odbory: 
Žádost odborů o zakoupení nových hodin na kuchyňku. 
TPCA: 
Pan Burda odborům slíbil nakoupit nové hodiny do kuchyňky. 

Uzavřeno 
- nákup hodin  

do konce 
ledna 

3.  

Nákup 
zateplených 
reflexních vest 
pro A1 

Odbory: 
Chceme se zeptat, zda by šlo nakoupit 2 ks reflexních zateplených vest pro 
pracovníky na A1 pro ještěrkáře. Stejné mají na logistice svařovny. 
TPCA: 
Zateplené reflexní bundy budou dokoupeny 

Uzavřeno 
- objednání a 
předání bund 

do konce 
ledna 

4.  

Vysoký počet 
holubů 
pohybujících 
se v halách 
lisovny a 
svařovny 

Odbory: 
Odbory vznesly dotaz ohledně aktivit, které společnost plánuje vzhledem k 
vysokému počtu holubů pohybujících se halách lisovny a svařovny.  
TPCA: 
V mezičase byly provedeny tyto aktivity: 
1. Byly nainstalovány klece na odchyt (umístěny cca 3 měsíce a přemísťovaly 
se podle výskytu trusu) - výsledek 2 chycení holubi 
2. O WSD se uspořádal odstřel, bohužel lovci mohli do prostoru až po 19.30h, 
a za celé 2 dny nenašli ani holuba 
Nyní se posuzuje zahalení pomocí sítě - cenová nabídka by měla být do 
konce ledna 

Projednáno 
- společnost 
bude odbory 

dále 
informovat 

5.  

Nedostatečný 
počet overalů 
pro pana 
Jiroudka po 
návratu z 
rodičovské 

Odbory: 
Odbory informovaly pana Burdu, že pan Jiroudek Josef před ochodem na 
rodičovskou dovolenou musel vrátit všechno své oblečení a nyní po návratu 
jen 2x kombinézu, což je pro údržbu nedostatečný počet. 
TPCA: 
HR Partner zjistil, že panu Jiroudkovi nebyl nastaven a předán startovací set, 
který obsahuje mimo jiné 4x overall. Po nastavení byl tento startovací set 
panu Jiroudkovi objednán a bude mu předán ihned po doručení do TPCA. 
Pan Jiroudek bude informován kolegy z oddělení ISS nebo HRP 

Uzavřeno 
- set předán 

v pondělí 
11.1.2016 

6.  
Klimatizace u 
linky A2 

Odbory: 
Odbory vznesly dotaz na průběh čištění/úpravy vzduchotechniky u A2. Jaký je 
plán a do kdy by měla být aktivita provedena? 
TPCA: 

Problém je v motoru ventilátoru. Je buď spálený, nebo jsou zadřená 

ložiska. Proto se musí nejdřív demontovat. Bohužel to nejde realizovat 

během výroby (je umístěn pod střechou a musí se použít plošina), což 

znamená pouze o víkendu. 

V současné době, ale má údržba vyšší priority. /př. Preventivní kontroly 

na výrobním zařízení a v lednu jsou zbývající pátky výrobní/ 

Plán tedy je: začátek února demontáž, následně oprava. Dle zjištěné 

závady dokončit opravu konec února/začátek března. 

Projednáno 
- bude 

opraveno 
v průběhu 

února / března 


