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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 6/ 2016
 ZV projednal:








příprava konference Přívory, která se uskuteční dne 25. listopadu 2016 od 16.oo
počet delegátů 25, pro jednotlivé úseky: Kralupy-8, Všetaty-6 , Praha-2, Ústí-1,
Neratovice-5, Štětí-2, důchodci-1
ZV byl seznámen s plánem modernizace 2017 : trať Všetaty- Ml. Boleslav bude zrušeno
stavědlo v žst. Chotětov, zaměstnanci budou převedeni na jiná pracoviště
ZV řešil problémy s rozdílnými příděly FKSP a SF a výsledkem, bohužel, bude jiná
částka příspěvku na akce od členů zaměstnaných u SŽDC, ČD Cargo a ČD
ZV po zjištění zůstatků z FKSP a SF na kulturu, zjistil, že z našeho přídělu byly
odčerpány značné částky na akce jiných organizací, a u ČD to dokonce zapříčinilo
záporný zůstatek, proto ZV musí přikročit k tomuto opatření:
Pokud se naši členi chtějí zúčastnit akcí jiné organizace s příspěvkem z FKSP a SF
budou tuto akci hradit v plné výši nebo si požádají ZV o projednání a schválení tohoto
příspěvku.
při přípravě akce sklípek se opět vyskytly problémy s včas nezaplacenými zálohami a
následným odhlašováním účasti, proto se garanti akcí a celý ZV shodli, jestliže
přihlášený účastník nesloží zálohu v daném termínu, bude z akce vyškrtnut.

 Jednání se zaměstnavateli:
PO Nymburk
 trať Ml. Boleslav – Nymburk pro žst. Luštěnice bude předložena změna turnusů
 po nemoci se vrací p. Hubálková
 proběhne oprava perónů v žst. Všetaty (15. 10. 2016)
 pan přednosta nás informoval, že rozpustí svůj rezervní příděl FKSP mezi odborové
organizace podle zastupovaných členů
PO Kralupy n/Vlt.
 nové nástupy: p. Polák - dozorce výhybek Zvoleněves, p. Čapková hospodářskosprávní referent, p. Švecová- IŽD (ekonom) místo p. Koulové
 dne 28/29. 11. 2016 bude zřízeno pohotovostní pracoviště výpravčího PPV v dopravní
kanceláři žst. Kralupy n/Vlt.
 od 1. 10. 2016 je v žst. Kralupy n/Vlt. uvedeno do provozu zařízení ASDEK
(horkoběžnost kol)
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plán modernizací: navrženo – v žst. Úžice releové zab. zař. (2017)
v úseku Podlešín- Středokluky traťové zab. zař. AŽD (2016), elektronické stavědlo AŽD
Noutonice řízené dálkově ze žst. Středokluky (2017)
 prověrky BOZP- nedostatky průběžně odstraňovány
 bylo zřízeno pracoviště SON převedení budov, samostatný odbor na GŘ
 pan přednosta nám z jiných položek FKSP převede drobnou částku do našeho přídělu
ČD ZAP Praha
 bude řešen havarijní stav WC v zast. Tišice
 v žst. Mělník bude vestibul zamykat operátor žel dopravy
 p. Vokounová informovala o nedostatku zaměstnanců vlakového doprovodu
(vlakvedoucí), nové zaměstnance přijímají ihned

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