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

INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 8 / 2015
 ZV projednal:


ZV odpověděl na dopis ing. Procházky ohledně školení výpravčích z přepravy. Prodej jízdenek a z toho
vyplývající školení, je záležitostí smlouvy mezi SŽDC a ČD. V žádném případě se nejedná o 2. pracovní
poměr, neboť není možné konat v rámci jedné pracovní doby dva, nebo více pracovních poměrů.



Požádal o finanční výpomoc z FKSP pro paní Líbalovou (signalistka Mělník, dlouhodobá nemoc) ZV
navrhnul 15 000,-Kč, schváleno bylo 2000,-, pro paní Macákovou (výpravčí Úžice, samoživitelka MD)
navrženo a schváleno 15 000,- Kč, pro paní Křížovou (signalistka Neratovice, dlouhodobá nemoc) bude
požádáno na podzim.



Smrtelný pracovní úraz paní Zuzany Buriánkové byl projednán na úrovni OŘ Praha, navrženo 100%
odškodnění.



Konference Přívory (viz. Leták na webu a nástěnkách):
 Návrhová komise: Toman, Jechová, Hrušková, náhradnice Švehlová
 Mandátová komise: Pavlíček, Herajnová, Čornejová, náhradnice Cestrová
 Prezentace probíhá od 15:50 do 19:30
 Počty delegátů:
OÚ Kralupy
8
OÚ Všetaty
OÚ Štětí
OÚ Praha
OÚ Neratovice
OÚ Ústí
důchodci
tj. celkem



6
2
2
5
1
1
25

ZV bude ve spolupráci s vedením PO Nymburk sledovat a příp. řešit situaci v ŽST Byšice.

 Jednání se zaměstnavateli:




PO Nymburk: rekonstrukce trati Mělník – Ml. Boleslav pokračuje, předpoklad ukončení je ke grafikonu,
podána informace o zaměstnanosti v PO a dlouhodobých nemocech, závady BOZP jsou odstraněny,
dovolená dle plánu, budou rekonstruována St1 a St4 v Nymburce, stravenky pro zaměstnance ŽST Byšice
budou dočasně u dozorčí v Ml. Boleslavi, bylo řešeno zakoupení testů na drogy a přestavování vlaků
soukromých dopravců v ŽST Všetaty.
PO Nymburk: změna obvodů dozorčích: Ml. Boleslav – Všetaty dozorčí pí. Tázlerová, Dřísy – Veleliby
dozorčí p. Čechal.
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PO Lovosice: plán dovolených u zaměstnanců v pevném turnusu musí být dán do října, u zaměstnanců
letmo je to doporučeno z důvodu, že jinak na ně nezbydou nejžádanější termíny, uhlí zatím není, vedení PO
to bude řešit, stejně jako nehygienické náústky u testerů na alkohol.



ZAP Praha, OSE Kolín: s úpravou pracovní doby pokladny Všetaty se nepočítá (ZV je proti a bude tuto
situaci dále řešit), úpravy v obvodech výběrčích tržeb, akce BOZP útulek a nocležny vlakových čet v Ml.
Boleslavi je hotová, předpokládá se investiční akce na Mělníku.

 Důchodcům:


Paní Stanislava Brejníková (bývalá hlavní pokladní z Kralup n. Vlt.) členka republikové rady seniorů (RSS) je
našim seniorům k dispozici pokud jde o informace o akcích OSŽ pořádaných pro seniory a v dalším
poradenstí.



Kontakt na paní Brejníkovou – telefon: 733 723 845, email: brejnikova1@seznam.cz

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