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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 1 / 2016 
 

 ZV projednal: 
 

o Schválil výpomoc z FKSP pro paní Křížovou (dlouhodobá nemoc) 15 000 Kč. 

o Termíny jednání ZV v roce 2016: 6/1, 23-24/2, 25/3, 6/4, 4/5, 8/6, 7/9, 5/10, 25/11 a 7/12. 

o Schválil refundaci mzdy na jednání ZV pro pana Pavlíčka (3 směny). 

o ZV upozorňuje výpravčí na nutnost provádění funkční zkoušky TRS na začátku směny. (viz. čl. 44 Z11) 
 

 Jednání se zaměstnavateli: 
 

o PO Nymburk: 

 nová pravidla FKSP, nová kolektivní smlouva, výkonové odměny – vše mailem na pracovištích 

 periodické prohlídky bude nadále provádět MUDr. Lochmanová, ordinaci má u polikliniky 

 mimořádné odměny z GŘ byly rozděleny mezi zaměstnance 

 25. – 27. ledna podpis daní v Nymburce 

 stav výpravčích se stabilizuje, dovolená podle plánu 

o PO Kralupy n. Vltavou: 

 BOZP ve skluzu hlavně ze strany RSM 

 výkonové odměny v normáliích, mimořádné odměny z GŘ byly rozděleny mezi zaměstnance 

 21. – 22. a 29. ledna podpis daní v Kralupech n. Vlt. 

o Cargo PP Ml. Boleslav: 

 nové pracoviště Mělník-Labe (přepravci Metrans a Intrans) – probíhá vychytávání problémů na 

společném překladišti 

 výluková činnost na trati Nymburk – Ml. Boleslav odklony vedeny přes Všetaty, Cargo projedná se 

SŽDC únosnost krnského viaduktu pro PLM. 

o Cargo PP Beroun: 

 projednána škodní událost paní Petry Tomanové (nevyužití vozů přepravce), ZV dal zamítavé 

stanovisko 

 V souvislosti s touto událostí opět apelujeme na „nutnost“ pojistky na blbost. 

o PO Lovosice: 

 mimořádné odměny z GŘ byly rozděleny mezi zaměstnance 

 po skončení rekonstrukce ŽST Lovosice bude zrušen 1 výpravčí 
 

 Plán akcí: 
 

 III/2016  MiniWellness    Poděbrady 

 III/2016  Sportovní akce „Člověče nezlob se“  Neratovice 

 25/III/2016 Konference a společenský večer  Přívory 

 IV/2016  Divadlo     asi Praha 

 IV/2016  Akce pro děti i rodiče „Babylon“  Liberec 

 V/2016  Pivovar     zatím nevíme který 

 V/2016  Výlet parníkem    Děčín – Pillnitz 

 VI/2016  Turnaj v nohejbalu „SlinaCup“  Přívory 

 VI/2016  Sportovní akce „Šipky“   Přívory 

 VI/2016  Rafty     Lenora – Zlatá Koruna 

 IX/2016  Sportovní akce „Člověče nezlob se“  Neratovice 

 IX/2016  Sklípek s překvapením…   asi Hrušky 

 X/2016  Divadlo     asi Praha 

 25/XI/2016 Konference a společenský večer  Přívory 

 XII/2016  Bowling jednotlivých úseků  kde si ho udělají tam bude  
 

 

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