ZV ZO OSŽ Všetaty


Nádražní 91, 277 16, Všetaty

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

INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 4 / 2020
✓ Koronavirus pomalu odchází a s ním i mimořádná opatření. ZV je tu stále pro Vás pokud
byste měli problémy v pracovně-právních věcech, tak se na nás obraťte.

✓ Jednání ZV:
o
o

o

o

byly projednány škodní události, podpora pro matky samoživitelky, výpomoc a žádost
z podpůrného fondu pro pozůstalé děti po naší zesnulé člence
byla řešena situace v Cargu, kdy s námi nikdo nekomunikuje, informace jsou zasílány a
projednávány ve výboru při PJ Praha-Libeň, zároveň jsou omezována pracoviště s čímž ZV
většinou nesouhlasí
plánované náhradní termíny:
▪ 4/9 Den s OSŽ Všetaty (možná i SlinaCup)
▪ 25-28/9 Tatry
▪ začátek října Miniwellness Poděbrady
▪ začátek října Výjezdní zasedání ZV (není placeno z členských příspěvků)
▪ 20-21/10 Sklípek
▪ 13/11 Konference Přívory
▪ polovina listopadu Liptov (Sidorovo + Bešeňová)
▪ 5/12 Mikuláš
▪ 13/12 Mauglí
volby do ZV se budou konat na jaře 2021, prosím zájemce o práci v ZV, aby se mailem
přihlásili u p. Pavlíčka jiri_prag@seznam.cz

✓ Staniční dozorci:
o

o
o

původní funkce se ruší, řeší se odchodem do důchodu, přesunem do jiného PO, případně
přechodem na novou funkci staniční dozorce, přednostně pro pomoc osobám s poruchami
pohybu a orientace (s jednotlivými zaměstnanci je jednáno)
úklid by měly zajišťovat externí firmy
noví staniční dozorci budou zajišťovat pomoc osobám s poruchami pohybu a orientace,
které si o to požádají, budou mít k dispozici služební auto, budou mít zkoušky D-03 (možné
využítí v dopravě při poruchách), budou zařazení do 7. TS

✓ Výluka na trati Kralupy n. V. – Kladno: výpravčí Otvovice a Brandýsek
budou doma na překážkách ze strany zaměstnavatele dle ZP na 85% platu.

✓ Organizační změna v OŘ Praha:
o
o

PO Nymburk se ruší k 31. 8. 2020.
stávající obvod PO Nymburk se rozdělí takto:
▪ PO Praha hl. n.: ŽST Mstětice
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▪

o

PO Kralupy n. Vlt.: ŽST Brandýs n. L., Všetaty – Ml. Boleslav město, DOZ Ml.
Boleslav hl. n. – Veleliby (mimo), D3 Ml. Boleslav hl. n. – Mělník (mimo)
▪ PO Kolín: ŽST Čelákovice včetně trati do Mochova, Všetaty (mimo) – Poděbrady,
ŽST Milovice, Křinec (mimo) – Sadská
v souvislosti s touto změnou se nic jiného nemění tzn. příslušnost k lékaři na persky,
příslušnost k zaměstnanci CSS, školení a podobně (může se změnit později, ale na to byste
byli upozorněni)

✓ KOP: zatím nejsou nové informace.
✓ Akce z FKSP: pokud se zůčastníte akce placené z FKSP s jinou organizací než ZO OSŽ
Všetaty, tak to musíte nahlásit pořadateli a i nám. (mailem, telefonem stačí).

Více na www.oszvsetaty.cz a www.osz.org
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