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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 2 / 2017
✓ Volby:
o

o
o

Na 1. jednání nového ZV byli ze zvolených členů ZV zvoleni funkcionáři:
▪
Předseda
Petr Toman
▪
1. místopředsedkyně
Dita Herajnová
▪
2. místopředseda
Jirka Pavlíček
▪
Jednatelka
Alena Hejsková
▪
Hospodářka
Lenka Otradovská
▪
Sportovní referentka
Jana Zajíčková
▪
Inspektor BOZP
Marek Apjar
▪
Referentka pojistek
Marcela Poláková
ZV konferenci navrhne RK ve složení: Čornejová, Pokorný, Starý
Dále ZV navrhne delegátky sjezdu OSŽ za ČD Hejsková, za Cargo Herajnová.

✓ Plán akcí:

pozn!

miniwellness Poděbrady
Přívory
Divadlo
o
Duben:
výlet Liptov
Babylon
o
Květen:
SlinaCup
o
Červen
Turistický výlet Hřensko
Železničářské hry
Švýcarsko pozn!
o
Zaří
Divadlo
Sklípek
o
Říjen
Přívory
o
Listopad
Bowling OÚ Lovosice
Mikuláš
o
Prosinec
Výlet na hory
o
Leden
Tato akce nebude dotovaná z FKSP – Kultura a Sport, ale každý si může požádat o příspěvek na rekreaci.
Plán akcí je jako vždy předběžný!!! Akce je vyhlášena až zveřejněním letáku!

✓ BOZP:
o
o

Prověrky probíhají, nebo se chystají. Závady hlašte svým nadřízeným.
Pokud nebude sjednána náprava, nebo se jedná o závažnou závadu, tak hlašte našemu inspektorovi BOZP panu Apjarovi
mailem: marek.apjar@seznam.cz

✓ Jednání se zaměstnavateli:
o

ČD OSE Kolín:
▪
Pan přednosta Bareš k 31. 3. na vlastní žádost končí pracovní poměr
▪
Od 1. 4. bude funkci přednosty zastávat paní Vokounová

Předseda:

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

ZV ZO OSŽ Všetaty


o

o

o

Nádražní 91, 277 16, Všetaty

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

ČD Cargo:
▪
Pracoviště Nymburk, Všetaty, Mělník, Neratovice bez zásadních změn
▪
Od 1. 4. se ruší seřaďovací stanice Kralupy nad Vltavou, které budou dále fungovat jako běžná
mezilehlá ŽST.
▪
Odvoz zátěže bude realizován 4 Pn vlaky relace Děčín – Plzeň a zpět a Most – Česká Třebová a zpět.
▪
Rozvoz zátěže Mn vlaky zůstává nezměněn.
▪
Proběhne redukce obsazení pracovišť, všem zaměstnancům bude nabídnuto uplatnění v PJ Praha.
OŘ Praha:
▪
Byla dohodnuta výkonová odměna ve výši 4,5%, staniční a traťový výpravčí Nymburk a výpravčí
traťový a panelista Kralupy nad Vltavou ve výši 7,0%.
▪
Nad rámec těchto výkonových odměn mají přednostové přidělené prostředky ve výši 0,4% pro
individuální zvýšení VO v obtížných podmínkách (např. výluky).
▪
Koncem dubna bude na CDP Praha zapojena trať Kolín – Kralupy n. Vlt. (mimo)
▪
Problémy, které byly při výlukách Lysá n. L. – Čelákovice řeší náměstek p. Kočárek
▪
Pokud by vznikly nějaké další problémy při výlukách (výluka zahájena a nepracuje se, výluka jedné
koleje a v druhé MU, takže je nesjízdná apod.), tak tyto problémy řešte s dozorčím.
PO Nymburk:
▪

ŽST Stará Boleslav – ohřevy výhybek budou opraveny – Tato

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Trať Nymburk – Ml. Boleslav po přestavbě i zimním období bez problémů.
Chotětov – proběhne úprava zab. zař.
Nymburk St. 8 – voda v řešení
Nymburk St. 2 a St. 3 – proběhne úprava soc. zařízení
Byšice St. 1 – pracovní úraz pí. Kret-Komeštíkové
Plán dovolených schválen.

informace uvedená v minulé
informaci byla uvedena mylně. Omlouváme se panu přednostovi Literovi!

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