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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 4 / 2017 
 

ZV schválil: 
• finanční výpomoc pro pí. Junkovou ve výši 5000,- Kč z důvodu řešení neočekávané složité sociální situace 

• částku 15 000,- Kč na nákup nábytku do místnosti ZV 
 

ZV projednal: 
• s ČD Cargo škodu p. Hampla (MÚ Mělník) 

• se SŽDC škodu p. Glance (MÚ Kolín) 
 

ZV informuje: 
• ZV upozorňuje členy, že po vzniku mimořádné události se musí znovu pojistit! 

• ZV upozorňuje členy, že do konce října 2017 je třeba předložit doklady o dětské rekreaci, poději nebude moci 

být proplacena! 

• probíhá příprava na podzimní konferenci, která se bude konat dne 24. 11. 2017 

• tzv. malé KOP pro pojištěnce ZP MV, kteří nemají nárok na KOP – příděl pro rok 2017 je téměř vyčerpán 

• v zasedací místnosti ZV a v osobní pokladně ve Všetatech byla houba, v současné době jsou již zdi sanovány 
 

Jízdní výhody: 
Ústředí OSŽ nesouhlasí s navrženou cenou kupónů a s tím, že by režijky neplatily v tzv. „komerčních vlacích“. Další 

jednání se zaměstnavateli budou následovat. 
 

Jednání se zaměstnavateli: 
ČD OSE Kolín: 

• přednostům byl odebrán mandát k jednání s příslušnými ZO OSŽ. Schůzky jsou pouze informativní, jednání 

lze uskutečnit na podnikovém výboru. 

• bude zrušena služba ČD Kurýr, z toho plynou nutné organizační změny v Lysé nad Labem 

SŽDC PO Lovosice: 
• práce na stavědlech ŽST Mělník, klimatizace hotová, okna, podlahy a střecha opravy budou urgovány 

• klimatizace v dopravě na Mělníku se opakovaně urguje 

• FKSP byl projednán s Lenkou Otradovskou 

SŽDC PO Nymburk: 
• odměny výpravčím ve Všetatech za podzimní výluky byly rozděleny všem bez rozdílu 

ČD Cargo: 
• pracoviště Neratovice oprava kotle, havarijní stav WC a malování po výměně oken – ze strany vedení PJ je 

řešeno 

• po skončení výluky Neratovice – Čelákovice budou vozmistři z Neratovic doprovázet Mn vlak do Brandýsa 

nad Labem 

• na pracovišti Mělník-Labe začala výstavba nové (404.) koleje, práce by měly trvat do konce roku. Dbejte 

opatrnosti při práci v blízkosti stavby! 

 

Další info:   www.oszvsetaty.cz   www.osz.org 
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