ZV ZO OSŽ Všetaty


Nádražní 91, 277 16, Všetaty

 +420 604 588 588 Internet: www.oszvsetaty.cz

INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 7 / 2013
 Jednání se zaměstnavateli – PO Nymburk:








Nesouhlasíme s opatřením MUDr. Bendy ohledně preventivních prohlídek (nedořešené
objednávání), k tomu ing. Litera sdělil, že vše je nastaveno jako v Praze.
Byly předneseny problémy s tvorbou turnusů v PO Nymburk, ZV zastává stanovisko,
že lze řešit konkrétní problémy, ale pan přednosta byl požádán, aby se turnusy
zpracovávaly citlivě a změny se projednávaly se zaměstnanci atd.
Všechny závady z prověrek BOZP budou odstraněny.
Ing. Litera upozorňuje na zákaz používání soukromé výpočetní techniky na pracovišti.
ZV byl informován o připravovaném výročí 140 let trati Nymburk – Praha
Po jednání ZV nám byl ing. Literou zaslán mail s návrhem přerozdělení financí v FKSP
v rámci kapitol, za ZV na tento mail odpověděl předseda Petr Toman. ZV souhlasí
s pořízením klimatizace na stavědlo 1 v Byšicích, ale požaduje, aby prostředky na
zakoupení klimatizace byly z našeho přídělu FKSP použity poměrnou částkou.

 Výjezdní zasedání OŘ Praha: proběhlo za účasti celého vedení OŘ, hlavním bodem
programu bylo zahájení kolektivního vyjednávání a čerpání FKSP. Zásluhou Petra Tomana a
přednosty ing. Josefa Maňase byla zajištěna 2 našim členům kompenzace za nečerpanou KOP
v minulém roce, kteří na ní dle původního opatření (dle našeho názoru nespravedlivého)
neměli nárok.
Panu předsedovi i přednostovi velmi děkujeme!

 Kolektivní vyjednávání u SŽDC:





Kolektivní vyjednávání bylo zahájeno, zatím se však představy odborů a
zaměstnavatele značně liší.
Zaměstnavatel navrhuje zrušení 36 hod. pracovní doby, snížení počtu vyrovnávacích
období na 2, příplatek za přesčas ve výši 30%, zrušení KOP a zrušení příplatku za
udržení odborné způsobilosti.
OSŽ požaduje zachování stávající úpravy pracovní doby, navýšení tarifů i příplatků a
také výkonové odměny.

 CARGO: situaci v Cargu bedlivě sleduje naše zástupkyně v PV Dita Herajnová a zatím
vyčkáváme jak to s mediálně prezentovaným propuštěním cca 500 – 1600 zaměstnanců
dopadne. Samozřejmě, že jakmile budeme něco vědět, budeme se snažit, aby se pro naše členy
vše vyvíjelo co nejpříznivěji. Kromě tohoto obecného problému naši zástupci v Cargu řeší opět
odvoz zátěže z Neratovic trs Mělník do Nymburka.

 Předpis Bp1: od 1. 10. u SŽDC končí platnost předpisu Op16, který je nahrazen novým
předpisem Bp1, všem členům doporučujeme prostudovat celý předpis, zejména však stať
pojednávající o čištění a mazání výhybek!!!

 Akce:





Sklípek
Termály Szegéd
Konference Přívory
Muzikál Mata Hari

22. až 23. října
11. až 14. listopadu – již obsazeno
15. listopadu
22. listopadu
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 Rekreace dětí: vyplací se příspěvek na dětskou rekreaci ve výši 1000,- na dítě, pokud jsou oba
rodiče členy ZO OSŽ Všetaty obdrží příspěvek každý rodič (tzn. 3 děti, oba rodiče členem =
6000,- samozřejmě pouze pokud doloží fakturu, nebo potvrzení o zaplacení).

 Stále apelujeme na naše členy, aby po MU nevypovídali!!!
Vedoucímu zaměstnanci pouze sdělte, že se necítíte schopni výpovědi, nechte se vystřídat a
kontaktujte krizovou linku OSŽ na tel: 602 262 544, jejíž číslo je uvedeno i na diáři.

 Pojistky: stále se objevují závady v agendě „pojistek na blbost“, proto připomínám:



Každý si zodpovídá za svoje pojištění sám!
Změny osobních údajů a pojistnou částku je nutné nahlásit e-mailem:



Pojistnou částku je potřeba zaplatit nejméně 5 dní (nejpozději však do 25. v měsíci, kdy
probíhá uzávěrka) před požadovaným počátkem pojištění na účet: 43-6542990237/0100
a do rubriky zpráva pro příjemce je nutné uvést jména a částky za koho je pojistné
placeno.
Pro ty co nevyužívají internetbanking a e-mail je možné vyřídit pojistku
prostřednictvím úsekových zástupců, nebo přímo s Marcelou Polákovou.

marcelapolak@seznam.cz



Sledujte též stránky OSŽ Všetaty na internetu a facebooku!

Předseda:

Petr Toman
 +420 604 588 588
petr.toman@oszvsetaty.cz

