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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 1 / 2015 
 

 ZV projednal: 
 

 Členové ZV mezi sebou přivítali Milušku Cestrovou, která bude v jarních 

doplňujících volbách kandidovat do ZV za OÚ Kralupy místo Michala 

Brejníka, který se funkce vzdal. 

 PŘÍVORY – byli jsme požádáni kapelou PLUS o změnu konání konference, 

nově by se měla konat 24. dubna 2015. Samozřejmě, že vše bude včas na 

pozvánce. 

 ZV dolaďuje plán akcí z SF / FKSP pro rok 2015. 

 Webmaster bude pověřen vytvořením nových webových stránek OSŽ 

Všetaty. 

 Potvrzení o zaplacených příspěvcích bylo odesláno na mzdovou účtárnu, 

takže jej budete mít k dispozici při podpisu daní. 

 Termíny jednání ZV v roce 2015: 6/1, 5/2, 2-3/3, 24/4, 5/5, 4/6, 3/9, 6/10, 20/11, 

2/12. 

 

 Jednání se zaměstnavateli: 
 

 Cargo PP Ml. Boleslav: v zaměstnanosti beze změn, PKS podepsána, mzdový 

nárůst 3%, velká výluková činnost -> problémy ve vlakotvorbě. 

 PO Nymburk: dovolená je téměř vyčerpána, v Byšicích se budou řešit 

problémy na st. 1, rozdělení hodnoty stravenky bude řešeno s firmou, nárůst 

prac. doby u operátorek v Lysé nad Labem – bylo vyřešeno ke spokojenosti 

dotčených zaměstnankyň. 

 PO Kralupy n. Vltavou: byl zahájen kurs pro výpravčí OŘ Praha. 

 PO Lovosice: výluková činnost Lovosice – Litoměřice horní n., ZV bude 

projednávat nehospodárnost při výlukách ve Štětí (zrušení a opětovná 

aktivace 4. staniční koleje). 

 ZAP Praha: paní Vokounová poděkovala za spolupráci v minulých letech, 

zvyšuje se hodnota stravenek o 10 Kč z 60,- na 70,- a z 80,- na 90,-, školení 

bude probíhat v nové školící místnosti – zasedací místnosti ZV OSŽ 

Nymburk. 

 

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