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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 5 / 2019 
 

✓ Konference – usnesení: 
„Konference ZO OSŽ Všetaty: 

▪ schvaluje program konference, složení mandátové a návrhové komise, zapisovatele a 

ověřovatele zápisu, rozpočet pro rok 2020 a zásady hospodaření pro rok 2020, 

▪ zmocňuje ZV po projednání s RK k použití rozpočtové rezervy, po projednání s RK 

k provádění změn rozpočtu a zásad hospodaření v průběhu roku, ZV k vyřazení a likvidaci 

nepotřebného majetku ZV, o těchto změnách a skutečnostech bude ZV informovat příští 

konferenci, nebo členskou schůzi, 

▪ bere na vědomí zprávu z jednání vyšších odborových orgánů, zprávu o činnosti ZO, návrh 

akcí pro rok 2020, zprávu o hospodaření a čerpání rozpočtu za rok 2018, zprávu revizní 

komise, zprávu mandátové komise, 

▪ děkuje hostům za účast na jednání a za jejich příspěvky, 

▪ požaduje zachování jízdních výhod ve stávající podobě, 

▪ plně podporuje stávku železničářů v Jihomoravském kraji 

▪ a ukládá předsedovi ZO s tímto usnesením seznámit ústředí OSŽ 
 

✓ Pojistky: 
▪ Do 31. 12. 2019: vše beží po staru – příspěvek na pojištění 300,- 

▪ Od 1. 1. 2020: Nejnižší pojistné je za 450 Kč, proto byl konferencí schválen příspěvek 

pro naše členy právě v této výši. Pojistnou částku proto zasílejte Marcele Polákové 

sníženou o tento příspěvek. 
Příklad: chci pojistku za 1050 Kč, příspěvek je 450 Kč tzn. pošlu 600 Kč. 

Bližší informace jsou na webu – Manuál k pojistkám 2020. Připomínám, že pracující 

důchodci, kteří mají zájem o pojistku na blbost musí odvádět 1% z přivýdělku jako 

příspěvky OSŽ. 
 

✓ Vánoční balíčky: 
Z důvodu na straně dodavatele budou vánoční balíčky později. Je to proto, abyste je dostali 

kompletní, a ne po částech. Za zpoždění se omlouváme! 
 

✓ Kolektivní vyjednávání: 
o SŽDC, ČD: ukončeno, PKS budete mít k dispozici od zaměstnavatele 

o Cargo: stávající PKS platí do 31. 3. 2020, kolektivní vyjednávání bude zahájeno v lednu 2020 
 

✓ Jednání ZV v roce 2020: 
7. ledna, 4. února, 3. března, 5. května, 2. června, 8. září, 6. října, 8. prosince, v dubnu bude výjezdní 

zasedání, v listopadu konference 
 

 

 

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