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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 1 / 2014
 Jednání se zaměstnavateli:
o

PO Nymburk – paní Vltavská










o

PP Kralupy n. Vlt. – paní Hálová a Košťálová







o



Cargo pravděpodobně od AWT převezme obsluhu přístavu Mělník-Labe
úpravy technologií v Mladé Boleslavi
výhled Škoda a. s. je nárůst výroby s předpokladem přepravy cca. 60%
produkce po železnici
termíny BOZP nebyly dosud stanoveny

OS Nymburk – paní Vokounová







o

na tranzitu v Neratovicích bude zrušena pevná linka a zaveden mobilní telefon
pan Hampl se bude zacvičovat na pozici dozorčího provozu v Kralupech n. Vlt.
komandující v Kralupech n. Vlt. bude zastupovat komando Libeň
probíhá školení vedoucích posunu na soupis vlaků pomocí PDA
bylo přislíbeno řešení odvozu prázdných Falls (Wap) z Neratovic
termíny BOZP nebyly dosud stanoveny

PP Mladá Boleslav – pan Šrajer a pan Sládek




o

GŘ určilo nový kontrolní směr pro rok 2014 – informování cestujících, které
zajišťují zaměstnanci SŽDC prostřednictvím rozhlasu, pragotronů apod.
„parkovačenky“ do Nymburka docházejí opožděně, z toho plyne i zpoždění
pro vydání žadatelům
pracovní úrazy – paní Jakubínská a Jechová
naplnění systemizace – výpravčí 88,2%, signalisté 97,3%
objednávka výstroje je prozatím pozastavena
ISOŘ je zrušen, měl by být nahrazen jinou aplikací
prověrky BOZP se budou konat 14., 17., 18. a 24. dubna 2014
daně se budou podepisovat ve dnech 22.-24. ledna 2014 v 1. patře v Nymburce
další zaměstnanci neprošli „perskou“ u MUDr. Bendy v Nymburce – je již v
řešení

mzdové prostředky byly splněny
v prosincové výplatě byla rozdělena mimořádná odměna (příděl 25 tis. Kč/75
zaměstnanců), tato odměna byla rozdělena dle rozhodnutí přednostky
z GŘ byla rozdělena mimořádná odměna ve výši 1000,2 závady BOZP z roku 2013 ještě nejsou odstraněny (výdejní okénko v Ml.
Boleslavi a osvětlení pokladny v Mělníce), ale do dalších prověrek již
odstraněny budou
střídači v OS Nymburk, kteří „nevezmou“ směnu, která jim bude
zaměstnavatelem nakomandována, místo této směny dostanou dovolenou

PO Lovosice – ing. Krejčí





rušení stavědel v Polepech – předpoklad v květnu 2014
rušení stavědel ve Štětí – předpoklad v červenci 2014
daně se podepisují v Lovosicích 27. a 28. ledna 2014
termíny BOZP nebyly dosud stanoveny
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 BOZP: prosíme všechny členy ZO, aby závady na svých pracovištích nahlásili svým
bezprostředním nařízeným (dozorčím, náměstkům apod.) a to nejlépe písemně nebo mailem,
případně mohou nedostatky hlásit také mailem místopředsedovi p. Pavlíčkovi na
jiri_prag@seznam.cz a to do konce února 2014.

 OSŽ:
o

Ústředí






o

výjezdní zasedání ústředí OSŽ se konalo v Rajeckých Teplicích v hotelu Skalka,
kdy byla zároveň zkontrolována úroveň služeb tohoto zařízení a doporučujeme
našim členům rekreaci v tomto hotelu, který nabízí prvotřídní služby
do středočeské tripartity byl nominován Libor Šimůnek a Bořivoj Jiránek
do správní rady ČD Travel byla zvolena Ivana Strbačková
byly schváleny zásady FKSP a výjimka z centrálního FKSP, kdy bude
rodinnému příslušníkovi zaměstnance čerpajícího KOP poskytnut příspěvek na
rekreaci ve stejném středisku a termínu

ZO









bylo schváleno poskytnutí právní porady naší člence paní Vernerové
paní Švehlová se zúčastní školení BOZP
pan Pavlíček se zúčastní školení PKS SŽDC
paní Herajnová se zúčastní školení PKS Carga
přestavování vlaků soukromých dopravců ve Všetatech provede na základě
smlouvy přípravář Carga
byl projednán materiál ohledně uvolňování členů ZV pro jednání se
zaměstnavatelem
odchody z naší ZO: Beránek, Cilcová, Sítařová
noví členové: Sítař, Dušek, Líbalová, Mynaříková, Bárta, Kupr

 Připravované akce:














01/2104 Masáže Lysá n. L.
02/2014 Bazén Kralupy n. Vlt.
03/2014 Divadlo Kalich – Zamilovat se
03/2014 Výjezdní zasedání ZV
04/2014 Miniwellness Poděbrady
04/2014 Přívory
05/2014 Cyklomácháč
06/2014 Dětský den
06/2014 SlinaCup
06/2014 Rafty
10/2014 Termály
11/2014 Přívory
12/2014 Mikuláš
Pokud byste měli zájem o nějakou jinou akci, neváhejte mi napsat na
jiri_prag@seznam.cz a pokud to bude možné, akci do plánu zařadíme a
zrealizujeme.
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Sledujte též stránky OSŽ Všetaty na internetu a facebooku!
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