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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 9 / 2012 
 

 Konference a společenský večer v Přívorech: 
 Petr Toman přednesl zprávu o činnosti naší ZO. 

 Byla schválena zpráva RK, o hospodaření a volební řád. 

 Jar. Pejša nás informoval o aktuálním dění v OSŽ. 

 Konference se zúčastnil za PO Kralupy n. Vlt. p. Klöcker, za PO Nymburk pí. Vltavská                                   

a za PO Lovosice p. Kasa. 

 Zábavu obstarala výborná kapela PLUS z Neratovic. 

 

 Z aktivu předsedů ZO OSŽ dne 1. 11. 2012 v Praze: 
 Sjezd OSŽ se uskuteční 11. a 12. října 2013 v Nymburce. 

 Klíč pro zastupování členů OSŽ je cca. 280 členů = 1 delegát sjezdu, z toho plyne, že naše ZO bude při 

jarních volbách předsedy a členů ZV volit i jednoho delegáta sjezdu. Nejdůležitějším bodem sjezdu bude, 

kromě voleb členů ústředí, program OSŽ na další období. 

 Aktuální informace – od 1. 1. 2013 bude při splnění zákonem stanovených podmínek možno odejít do 

„předdůchodu“. Jedná se o veliké vítězství OSŽ, ke zmírnění sociálních dopadů z důvodu zvyšování 

věku odchodu do důchodu. 

 ČD – SF bude ve stejné výši jako v roce 2012, kolektivní vyjednávání je zahájeno, řeší se výše dotace na 

regionální dopravu. 

 SŽDC – kolektivní vyjednávání zahájeno, měla by být vytvořena pracovní skupina k problematice 

vytvoření CDP Praha, výběrové řízení na KOP ukončeno, vítězem jsou Lázně Teplice n. Bečvou. 

 ČD Cargo – kolektivní vyjednávání zahájeno, prvním výsledkem je zachování týdenní pracovní doby ve 

výši 36 (37,5) hod., pro chod podniku bude určující osud jednotlivých vozových zásilek, na nichž Cargo 

tratí cca. 1 mld. Kč. 

 Rekreační zařízení OSŽ – doporučujeme našim členům více využívat RZ Ostrý na Špičáku, Oddech nad 

Jánskými Lázněmi, Pacifik na Ramzové, Chatu Lesní v Kořenově a Skalku v Rajeckých Teplicích. 

 

 BOZP: ing. Jasenčák podal na radě při OŘ Praha vysvětlení, že signalisté nemusí na stavědle nosit pracovní 

obuv, pracovní obuv je ale naprosto nutné nosit vždy při pohybu v kolejišti. 
 

 Bowling: jednotlivé OÚ si mohou v listopadu – prosinci uspořádat bowlingové turnaje. 
 

 Schůze ZV: 29. 11. 2012 od 8:00 v místnosti ZV ve Všetatech. 
 

 Mikuláš: bude upřesněn a letáky dodány na pracoviště. 
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