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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 4 / 2014
 Jednání se zaměstnavateli:
o

PO Nymburk


o

Přednosta p. Litera nás informoval, že výlukové hlásky budou obsazovány
výpravčími, kteří uzavřou DPČ v TS 9, průměrem, bez příplatků

PO Lovosice:
 Zaměstnanci, kteří budou zapůjčeni OŘ Praha pro služby na výlukové hlásky,
budou mít tento výkon, zapracován jako směnu do normy nebo přesčas a
placeni budou podle TS ve kterém jsou zařazeni

o

PO Kralupy n. Vlt.:


S přednostou p. Maňasem jednáme o očkování proti klíšťové encefalitidě. Pan
přednosta by upřednostnil poskytnutí repelentu, což je další možnost dle PKS
SŽDC bod 2. 1. 2. 3.

 Konference:













Pan Toman přivítal přítomné, byly schváleny pracovní komise a program.
Dále podal p. Toman vyčerpávající zprávu o činnosti ZO za rok 2013 i počátek
roku 2014
Pan Pavlíček informoval o změnách ve volebním řádu a doplňujících volbách
za odstoupivší členy ZV p. Habicha a Pojkara, tyto změny byly schváleny a
blíže budou prezentovány níže.
Dále byla navržena změna v informování členů, která byla také schválena.
Hlavním informačním kanálem bude internet a mail. Blíže v samostatné stati.
Lenka Otradovská přednesla zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu, ten byl
v zápětí schválen a je velmi podobný loňskému, jen byly mírně navýšeny
částky podpory při dlouhodobé nemoci apod.
Předsedkyně revizní komise Anička Hrušková seznámila delegáty se zprávou
RK a inventarizací.
Vyslechli jsme vystoupení pozvaných hostů, kterými byli za zaměstnavatele
paní Vltavská, ing. Krejčí a pan Klöcker a z ústředí Zdeněk Brada a Martin
Malý.
Zdeněk Brada vyzdvihnul nutnost poctivé odborové práce a Martin Malý
akcentoval stírání rozdílů mezi řízením provozu a infrastrukturou u SŽDC
Na konec konference byly schváleny zprávy mandátové a návrhové komise –
usnesení.

 Volby: z důvodu odstoupení pana Jakuba Pojkara (OÚ Kralupy) a pana Martina Habicha (OÚ
Neratovice) se v těchto OÚ uskuteční 1. 5. – 30. 11. 2014 doplňující volby. Bližší informace si
zveřejní úseky sami jak je u nich obvyklé

 Informace: po prázdninách přestanou být informace distribuována na všechna pracoviště,
nýbrž budou dostupná na internetu a na nástěnkách vždy jen na 1 – 3 místech v každém OÚ,
kde to přesně bude se ještě dozvíte. Dále nabízíme možnost rozesílat informace emailem, kdo
má o tuto možnost zájem se přihlásí s uvedením emailové adresy (adres) u p. Brejníka na mailu
michal.brejnik@seznam.cz. Předem upozorňuji na nutnost dodání přesných adres

Zaregistrujte se k odběru informací u Michala Brejníka!
Předseda:

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

