ZV ZO OSŽ Všetaty


Nádražní 91, 277 16, Všetaty

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

INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 1 / 2017
 Vánoční balíčky pro členy ZO OSŽ Všetaty, byly letos z důvodu překročeného rozpočtu o něco skromnější.
Pokud máte poškozený deštník, tak kontaktujte svého úsekového zástupce, pokusíme se sjednat nápravu. Dále
upozorňuji, že ZO OSŽ nikdy nevyplácí členům peníze. Vždy jen sociální výpomoci, příspěvky na tábor apod., dle
sjednaných Zásad hospodaření (zveřejněny jsou v informaci 4/2016).

 Pojištění:
o
o
o

Důležitá změna: schválený příspěvek na pojištění ve výši 300,- Kč pro člena na rok, o tuto částku je pojistné
snížit.
Pokud jste pojistné poslali v plné výši tak se na vrácení přeplatku domluvte s Marcelou Polákovou.
Nový manuál kterak se dobře pojistit 2017 a seznam končících pojistek v roce 2017 je zveřejněn na webu, příp. se
obracejte na své úsekové zástupce.

 Volby:
o
o
o

Proběhly od 16. do 30. ledna 2017.
Nebyl zvolen p. Lukáš David s 1 hlasem a Danka Tvrdá-Švehlová s 5 hlasy.
Zvoleni:
jméno a příjmení
předseda ZO
Petr Toman
závodní výbor ZO
OÚ Všetaty
Milena Jakubínská
Milan Kulíšek
Marek Apjar
OÚ Kralupy
Marcela Poláková
Miloslava Cestrová
Lenka Otradovská
Jiří Pavlíček
OÚ Mělník
Jana Zajíčková
Dita Herajnová
Kateřina Zálešáková
OÚ Praha
Alena Hejsková
OÚ Štětí
Anna Hrušková
OÚ Ústí
Pavel Kopřiva

počet hlasů

procent hlasů

149

97%

36
35
29

90%
88%
73%

52
51
50
49

98%
96%
94%
92%

26
26
19

84%
84%
61%

12

100%

6

55%

6

100%

 KOP:
o
o
o
o

SŽDC – probíhá výběrové řízení
ČD osobní pokladní – podnik poskytne KOP, placenou z SF, zaměstnanci si na tuto KOP vezmou dovolenou
(není v kolektivní smlouvě)
ČD ostatní – KOP stejně jako v roce 2016
ČD Cargo - KOP stejně jako v roce 2016

Předseda:

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

ZV ZO OSŽ Všetaty


Nádražní 91, 277 16, Všetaty

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

 ZV:
o
o
o
o

Upozorňuje, že člen ZO OSŽ Všetaty může čerpat SF a FKSP jen na akcích spolupořádaných naší ZO!
Schválil termíny jednání ZV v roce 2017: 10/2, 8-9/3, 28/4, 3/5, 13/6, 13/9, 4/10, 24/11 a 14/12.
Bude navrhovat příspěvek z FKSP pro p. Malinu (signalista Neratovice) z důvodu dlouhodobé nemoci.
ZV OSŽ Všetaty požaduje po vedení včasné předkládání materiálů k projednání a požaduje více prostoru pro
řešení problémů zaměstnanců, nejlépe v mimopracovní době.

 Zpráva o hospodaření za rok 2016:
o
o
o

Výsledek kladný… cca 46 000,- Kč
Všechny položky dle rozpočtu
Bylo uspořádáno 15 akcí (kultura a sport) za které jsme zaplatili cca 497 000,- Kč, z FKSP a SF jsme obdrželi cca
262 000,- Kč, ztráta je cca 75 000,- Kč. (rozdíl jsou nevratné zálohy od účastníků akce)

 Jednání se zaměstnavateli:
o
o

o

o

o

o

o

SŽDC: nárůst tarifní mzdy i VO dle platné PKS, stravenky ve stejné výši jako v roce 2016.
PO Nymburk:

ŽST Stará Boleslav – ohřevy výhybek budou opraveny

ŽST Byšice – na St. 1 proběhlo 8. 2. jednání zaměstnanců s vedením stanice a zástupci ZV OSŽ Mladá
Boleslav, předseda p. Toman, žádal o změnu termínu, aby se jednání mohl zúčastnit, ale nebylo mu
vyhověno. Jednání se týkalo změny pracovní doby (střídání). Jednání ještě není skončeno, ale naše
členky jsou v rámci dobrých vztahů ochotné ustoupit a kolegyním vyhovět.

Plán dovolených bude předložen do konce února

ŽST Všetaty – dána žádost na SON na zabudování klimatizace

Projednány změny v OOPP a fasování u některých profesí

Při výlukách Lysá n. L. – Praha dochází k problémům, kdy včas nenastoupí zaměstnanci na výluku,
výluka tak probíhá, ale nepracuje se, tento problém je v řešení
PO Kralupy n. Vltavou:

ŽST Neratovice – řešena stížnost cestujících, že Pragotron nedává informaci, zda vlak zastaví vlevo,
nebo vpravo od budovy

Projednán plán dovolených

Nové nástupy:

Lukáš Trávníček – dozorce výhybek Úžice

Eva Turanová – signalistka Zlonice

Hanka Štěpánková – signalistka Neratovice (od ČD Carga)
Cargo PP Nymburk:

ŽST Mělník-Labe – čeká se na vyjádření hygienické stanice ohledně měření hlučnosti (podle jejich
vyjádření bude upraven provoz na překladišti)

Vedoucí posunu ze Všetat vykonává v neděli od 19:30 do cca 24:00 funkci vedoucího posunu v ŽST
Mělník, po skončení posunu, se vrací zpět do ŽST Všetaty
Cargo PP Beroun:

Po skončení výluk v Libni se očekává změna vlakotvorby a utlumení práce v ŽST Kralupy n. Vlt.,
nadbytečným zaměstnancům budou nabídnuta volná místa v PJ Praha
PO Lovosice:

ŽST Mělník – Pragotron je v řešení

Projednán plán dovolených
ZAP Praha:

Pan přednosta Bareš podal výpověď, nástupce není dosud znám

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

Předseda:

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

