Zápis z měsíční schůzky mezi TPCA a odborovými předsedy Lisovny
Téma:
Datum:

Pravidelné jednání (viz obsah)
1.6.2018

Účastníci:

Zástupci společnosti: R. Burda, J. Andres, P. Hortlík
Zástupci odborů: TPCA ASO Kolín – M. Soukup
TPCA KOVO – M. Urbanec-Klausová, I.Navalaný
Zástupce výroby směny B – V. Příborská
Zástupce údržby – A. Závůrka

Obsah jednání:
Bod

Předmět

Obsah

Závěr

Pan Burda informoval zástupce zaměstnanců o zlepšení pracovního
prostředí v následujících oblastech:
1) Venkovní pergola
- Schválen rozpočet a nyní celá věc stojí na oddělení nákupu.
- K instalaci by mělo dojít do konce července.
2) Kuřárna:
- Instalována, avšak současný stav ještě není konečný. Bude
dále požadováno zatravnění a ohraničení zatravněné plochy.
3) Ventilátory na lisovně:
- GL Aleš Netolický připravil dle zpětné vazby od zaměstnanců
návrh, který byl předložen údržbě.

1.

Pracovní
prostředí na
lisovně

4) Vypadávání jističů v kuchyňce lisovny z důvodu přetížení
- Zařízeno. Nyní je možné používat spotřebiče bez vypadávání
jističů.
5) Hodiny na kuchyňku
- Hodiny vybrány a požadavek zaslán na oddělení nákupu.
- Vybrány větší digitální hodiny na vyšší příkon 220V, aby
nebyly použitelné v domácnostech a vydržely na kuchyňce.
- Hodiny budou instalovány v nejbližších dnech.
6) Nové ovladače na jeřáb
- Vyhodnocena současná verze ovladačů jako nevyhovující.
- Nový návrh na změnu (ergonomická změna) byl předán
výrobci. Čekáme na jeho vyjádření.
7) Textilní vazáky
- Zakoupen textilní vazák od české a německé společnosti.
- Německý instalován na linku A1 (ve zpoždění), český na A2.
- Nyní probíhá testování, porovnání vyhodnocení obou vazáků.
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Projednáno

Obsah jednání:
Obsah

Závěr

2.

Zrychlení
jeřábu

Pan Burda informoval zástupce zaměstnanců o probíhajícím jednání
s dodavatelem jeřábů. Snaha je dosáhnout rychlosti jako je v TMUK, kde se
rychlost pohybuje 80m za minutu. Tato úprava by vyžadovala velké
investice, proto byla zamítnuta.
Dodavatel byl vyzván k návrhu maximální rychlosti bez přidaných investic.
Společnost nyní čeká na vyjádření dodavatele.

Zaměstnanci
budou
informováni

3.

Zástupci zaměstnanců požádali o vysvětlení informací ohledně
nadstavu zaměstnanců, které se šíří lisovnou.
Pan Burda informoval zástupce zaměstnanců o tom, že od 1.7. bude na
lisovně odhadovaný nadstav celkem 5 zaměstnanců. Toto je
zapříčiněno kaizeny na procesech, projekty (virtuální kanban, flexi
Možný
kontrola) a návraty zaměstnanců z centra dlouhodobě nemocných a
nadstav
zaměstnanců z jiných pracovišť TPCA.
Lisovny
Mezi zaměstnanci lisovny byli vybráni zájemci na krátkodobé či
dlouhodobé transfery na logistiku nebo montáž, které se potýkají
s nedostatkem zaměstnanců. Zároveň může dojít k rozvoji
transferovaných zaměstnanců (příklad jízda na VZV na logistice).

Projednáno

4.

Zástupci zaměstnanců a zástupci společnosti diskutovali pravidla pro
zátěž chladem. Konkrétně diskutovali maximální teplotní limity,
včetně pravidel pro přidělování nápojů. Společně se shodli, že na další
jednání přizvou zástupce HS za účelem vysvětlení tohoto tématu.

Bod

Předmět

Zátěž teplem

Příští jednání: 30.7.2018
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Na další
schůzku bude
přizván
odborník
z oddělení
BOZP

