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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 5 / 2012 
 

 Jednání se zaměstnavateli: 
 Cargo Praha – ing. Krátký: 

 S ing. Krátkým proběhlo jednání v Praze-Libni ohledně odvozu zátěže z Neratovic směr Nymburk, vzhledem ke 

změně GVD a přesměrování veškeré zátěže do Kralup nad Vltavou je problém prozatím vyřešen. 

 Zástupce OÚ Neratovice pí. Zajíčková bude dále sledovat případné problémy s odvozem zátěže a v případě 

dalších problémů jsme připraveni vyvolat další jednání s vedením Carga. 

 PO Kralupy nad Vltavou –p. Klöcker: 
 Přislíbil vyřešení problému ohledně nesprávné velikosti montérek pí. Lopkové – jednalo se o omyl v Kralupech 

nad Vltavou při odchodu pí. Kučerové z MTZ. 
 

 Jarní konference v Přívorech: 
 Na konferenci přijali pozvání vedoucí funkcionáři OSŽ p. Pejša, p. Hradílek a p. Paleček. Zdeněk Brada se 

omluvil. 

 Za zaměstnavatele se zúčastnil p. přednosta Krejčí z Lovosic, p. dozorčí Klöcker z Neratovic a pí. Vltavská, která 

zastoupila p. přednostu Literu z Nymburka, ostatní se omluvili. 

 Usnesení konference: „Konference ZO OSŽ Všetaty: 

1. Bere na vědomí „Zprávu o hospodaření za rok 2011“ a dosavadní čerpání rozpočtu v roce 2012 

2. Schvaluje návrh zásad hospodaření na rok 2012. 

3. Schvaluje rozpočet na rok 2012 a zmocňuje ZV po projednání s RK k provádění změn v rozpočtu v průběhu roku. ZV na 

nejbližší konferenci nebo členské schůzi uvede změny a jejich důvod. 

4. Schvaluje změnu názvu ZO na „ZO OSŽ Všetaty“ a pověřuje pí. Lenku Otradovskou, aby byl tento změněný název 

zaregistrován na ČSÚ, v bance a na ústředí a aby byla pořízena nová razítka s novým názvem. 

5. Bere na vědomí zprávu revizní komise 

6. Byla seznámena s výsledky inventarizace majetku ZO za rok 2011 a souhlasí s návrhem vyřadit z evidence majetku 

tiskárnu s faxem, jejíž zůstatková hodnota v roce 2011 klesla pod 3 000 Kč, s tím, že tiskárna zůstane nadále v místnosti 

ZV pro činnost organizace. 

7. Zmocňuje ZV k vyřazení a likvidaci nepotřebného majetku ZO. ZV na nejbližší konferenci nebo členské schůzi uvede 

vyřazený majetek a důvod jeho vyřazení. 

8. Bere na vědomí přednesené zhodnocení činnosti ZO 

9. Souhlasí s plánem kulturních, sportovních a společenských akcí na rok 2012 

10. Souhlasí se zprávou mandátové komise 

11. Nesouhlasí s kroky, které podniká OSŽ pro vyhodnocení psychické a zrakové zátěže zaměstnanců SŽDC a které místo 

aby zaměstnance chránily, jej spíše poškozují a hrozí ztrátou způsobilosti k výkonu povolání. 

12. Žádá ústředí OSŽ o svolání programové konference a mimořádného sjezdu OSŽ, důvodem je aktuální situace v OSŽ. 

13. Žádá ústředí OSŽ, aby bedlivě sledovalo index růstu spotřebitelských cen a v případě nárůstu ihned jednalo o zahájení 

kolektivního vyjednávání v oblasti mezd dle příslušných ustanovení PKS. 

14. Zásadně nesouhlasí s tím, aby p. Zazvonil zastupoval naší ZO v oblasti BOZP. 
 

 Dětský den: 2. června – Království železnic na Smíchově. Letáky budou dodány na pracoviště. 
 

 SlinaCup: 8. června na hřišti Sokola Přívory. Letáky budou dodány na pracoviště. 
 

 Pojistky na blbost: v dubnu propadla Monice Macákové. 
 

 Příští schůze ZV: se uskuteční 30. května 2012 od 8:00 (pro vedení stanic od 9:30) ve Všetatech v místnosti ZV. 

 

Další informace naleznete na stránkách www.oszvsetaty.cz! 
 

Prosím nezapomínejte nám hlásit změnu Vašich osobních údajů, abychom pro Vás dále mohli 

připravovat co nejzajímavější akce! 

http://www.oszvsetaty.cz/

