ZV ZO OSŽ Všetaty


Nádražní 91, 277 16, Všetaty

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

INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 2 / 2015
 BOZP: závady v BOZP prosím hlaste e-mailem inspektorce BOZP paní Dance Švehlové s uvedením ŽST,
pracoviště a druh závady (např. Měšice u Prahy, doprava, díra v podlaze u okna), nejpozději do pátku 27.
března 2015 na e-mail: danka.svehlova@seznam.cz

 Konference Přívory:





Konference se bude konat v pátek 24. dubna 2015 v sokolovně v Přívorech, pozvánka bude na
webu příp. obdržíte e-mailem.
Při prezenci se bude připravovat i harmonogram rozvozů, kdo se nenahlásí dopředu, tak
pojede, až bude místo v autě.
Složení komisí – návrhová: Toman, Poláková, Jakubínská, mandátová: Pavlíček, Herajnová,
Čornejová
Počty delegátů za jednotlivé OÚ:
OÚ Všetaty
6
OÚ Praha
2
OÚ Kralupy
8
OÚ Ústí
1
OÚ Štětí
2
OÚ Neratovice
5
Důchodci
1 – dle volebního řádu 1. u prezence

 Stravenky: výbor OSŽ při OŘ Praha za řízení provozu nesouhlasí s příspěvkem na stravování z rozpočtu
FKSP 2015 z důvodu nesystémovosti tohoto řešení a s důrazem využití prostředků pro oblast sociální a
kulturně-sportovní pro které jsou primárně určeny.

 ZV projednal:









Nové platové třídy a nové pracovní smlouvy zaměstnanců ČD Carga, sledovat budeme další
vývoj u disponentek na Mělníku.
Předseda P. Toman předal členovi PV při SŽDC A. Hradílkovi podnět k přešetření situace
v ŽST Štětí, kde byla v krátké době změněna 4. dopravní kolej na manipulační a protože
omezený dopravní program nevyhovoval zatížení stanice, musela být opět zrekonstruována
na kolej dopravní, to vše za nemalých prostředků na akci samou a navíc s dopadem na
dopravce vzhledem k jedné zcela zbytečné výluce navíc.
Dále byl telefonicky vzhledem k nepřítomnosti zástupce Carga PP Kralupy n. Vlt. řešen
odpad z čištění vozů přistavovaných na vlečku Spolana (kdy vlečkař nechce od Carga
přebírat nevyčištěné vozy, zejména po návratu z TCDD – Turecko), vedoucí paní Hálovou
bylo přislíbeno, že Spolana dodá nádoby na tento odpad.
Na výjezdním zasedání ZV v Třebízi budou připravovány akce na další období, zároveň
bude dořešeno konání dětského dne, který je ztrátový vzhledem k tomu, že se ho účastní
málo dětí zaměstnanců a tuto akci pak není možné financovat ze sociálního fondu (Na
vnoučata zaměstnanců nelze čerpat).
Signalisté stavědla 5 v Nymburce (Kompas) požádali prostřednictvím P. Tomana o schůzku
s vedením Carga PJ Praha, budeme hledat termín, tak aby se schůzka mohla co nejdříve
uskutečnit, samozřejmě za účasti zástupců ZV.
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 Jednání se zaměstnavateli:








Cargo PP Ml. Boleslav: stěhování zaměstnanců Carga na Mělníku zatím není aktuální, ZV
nicméně dopředu upozornil zaměstnavatele na problém s ovládáním kotle, které je umístěné
v zavazadlovém tranzitě, které není v noci obsazené.
SŽDC PO Nymburk:
 byl upraven turnus operátorek v Lysé n. Labem
 stravenky nelze „dělit“ z daňových důvodů
 VO bude zatím přiznána všem ve výši 4%, protože dosud není vyřešen „problém“
velkých stanic
 15. 1. proběhlo jednání vedení stanice, odborů a zaměstnanců ŽST Byšice, kdy došlo
ke „zklidnění vášní“ a na pracovišti nejsou v současné době vážnější problémy
 ZV projednal uznání závazku (škodu) signalisty stavědla 5 v Nymburku
 O odkaz na prográmky k ověření znalostí si můžete napsat panu dozorčímu Radkovi
Čechalovi – cechal@szdc.cz
SŽDC PO Kralupy n. Vltavou:
 termín prověrek BOZP je 7. – 10. 4.
 byly projednány plány dovolených
 kurs na výpravčí dokončila sl. Hrubá – zácvik v ŽST Klobuky v Čech.
ČD OSE Kolín:
 Tišice – vedení OSE Kolín se bude snažit o zlepšení pracovních podmínek v Tišicích
(voda, WC)
 Prověrky BOZP se budou konat ve stejných termínech jako u SŽDC
 V obvodu RP ZAP Praha došlo ze strany zaměstnanců k podvodům s vouchery
vydávanými cestujícím jako kompenzace za prosincovou ledovou kalamitu, které
mělo dohru v rovině pracovně-právní, z tohoto důvodu vedení OSE Kolín
upozorňuje osobní pokladní na zákaz návštěv v prostoru pokladny a na nutnost
„zamykat“ UNIPOK při krátkodobém opuštění pracoviště (toaleta, oběd) v případě,
kdy v pokladně pracuje více pokladních – viz. Směrnice pro účetně-pokladní činnost

Více na www.oszvsetaty.cz a nové stránky OSŽ www.osz.org
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