
                                                           ZO SOSaD Děčín 
Čs. mládeže 89/4            mobil: 730572000 

                                                     405 02 Děčín IV                 tel. 972433391 

          
Zpráva z jednání  ZV 20. 9. 2016 

 
        
 Příští jednání ZV bude 18. 10. 2016. 
    

     ZV pojednal organizační změnu v OŘ Ústí nad Labem, týkající se zrušení pracovišť signalistů ŽST 
Česká Kamenice, ŽST Jedlová a hlásky Markvartice. Zaměstnancům bude nabídnuto, dle možností, nové 
pracovní zařazení či bude postupováno dle Zákoníku práce a platné PKS. 
 
     ZV dále projednal plnění akcí k zajištění BOZP a zlepšení pracovních a sociálních podmínek na 
pracovištích OŘ UNL za 2Q./1.půlrok/2016. 
 
     ZV také projednal rozvržení stanovené týdenní pracovní doby zaměstnanců PP Děčín hl. n. a PP Most 
v ostatních (nespecifikovaných) zaměstnáních pro období 1. 10. 2016 – 30. 6. 2017. 
 
     ZV obdržel od svého člena informaci o plánovaném rušení turnusu vlakových čet AEC 11. Se ZO 
SOSaD Děčín to ještě nikdo neprojednával a ZV s touto organizační změnou, pokud je skutečně 
naplánována, v žádném případě nesouhlasí. 
 
     Na Cargu proběhne půlroční obměna ředitelů PJ zřejmě s cílem, rozbít ještě to, co funguje. Jinak si to 
neumíme vysvětlit!!!  
 
     Na spádovišti údajně nefunguje světlo v místech, kde je prováděn posun a nikdo to neřeší. Kontrolou 
pověřen svazový inspektor BOZP. Až tam vznikne, nedej bože, pracovní úraz, tak budou všichni zase celí 
udivení…    
 
     Na ZV jsou k prodeji vstupenky na koncert Jakuba Smolíka - Střelnice 14. 11. 2016 20:00 hodin za 160,- 
Kč, na improvizační show Partička - Střelnice 16. 12. 2016 20:00 za 215,- Kč. Dále jsou k dispozici 2 lístky 
za 295,-Kč na muzikál Mamma Mia na 23. 10. 2016 14:00 v Kongresovém centru v Praze. 
 
     Permanentky na basketbal, bohužel letos asi nebudou, byly ihned vyprodány. Pokud se ještě něco 
povede, bude informace na webu. 
 
     Na 15. 11. 2016 je plánována konference ZO. 
      
Pojistky končí v měsíci říjnu těmto členům: pí. Šafková, pí. Vorlová, pí. Sýkorová, pí. Eibinová, 
                                                                             p. Horyna F., p. Vavrik, p. Školník.  
 
 
     Obsazení ZV v říjnu – předseda: 6, 12, 18, 20, 26 od 6:00 do 11:30 hodin 
                                          pí. Formánková: 3, 4, 10, 11, 17, 24, 25 od 6:00 do 8:00 hodin  
                      
 
 
Aktuální informace na webu decin.sosad.cz. 
 
 
 
 
V Děčíně 23. 9. 2016                                                                               Bc. Lubomír Michalec, předseda ZV 


