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

                                                     405 02 Děčín IV                 tel. 972433391 

          
Zpráva z jednání  ZV 15. 12. 2016 

 
        
                                      Příští jednání ZV bude 17. 1. 2017 od 6:30 hodin. 
  

     Na začátku jednání obdrželi členové informace z jednání FV a GR SOSaD, především o kolektivních 
vyjednáváních, která finišují. 
 
     ZV potvrdil nesouhlasné stanovisko se systemizací SON Ústí nad Labem a to se snížením TS 4 u 
skladníků přepravy (v souvislosti s novým zařazením jako staniční dělník po přechodu z ČD na SŽDC) na 
TS 3. Rozhodlo se o nich „nahoře“ a oni za odměnu půjdou s platem dolů. Krásná práce. A ač to nejsou 
členové SOSaD, s takovýmto přístupem souhlasit nemůžeme a považujeme jej za nekorektní.  
 
     ZV schválil jednohlasně nevratnou sociální výpomoc členovi v nouzi. 
 
ZV další žádost o sociální výpomoc neschválil pro nejasnosti ohledně členství v ZO SOSaD Děčín, přesto 
v zastoupení předsedy požádal o sociální výpomoc zaměstnavatele. 
 
     ZV dále schválil jednohlasně příspěvek na sociální výpomoc při tragické události rodinného příslušníka 
našeho člena a vyjádřil upřímnou soustrast.  
  
     ZV schválil nákup „vánočních balíčku“ pro členy, kteří na Štědrý den slouží noční směnu a nemohou tak 
být v tento sváteční den se svými rodinami. 
 
     ZV schválil termín volební konference ZO SOSaD Děčín na 21. 4. 2017 a tím zahájil přípravu voleb do 
ZO i kandidátů na sjezd SOSaD, který se uskuteční 18. 5. 2017 na zámku v Jílovém. 
 
     ZV schválil termíny svých jednání pro rok 2017 a to: 17. 1., 14. 2., 14. 3., 21. 4., 16. 5., 13. 6., červenec a 
srpen dle potřeby, 19. 9., 17. 10., 14. 11. a 19. 12. 
 
     ZV zakoupil ve spolupráci se zaměstnavateli vstupenky na Miroslava Donutila „Cestou necestou“ 
v Praze 21. 1. 2017 od 15:00 (vstupenka poplatek 250,- Kč, odjezd autobusem ve 12:30 od nádraží), 
vstupenky na koncert  Honzy Nedvěda na Střelnici 1. 2. 2017 od 19:00 (cena 175,- Kč) a na 3. 6. 2017 od 
15:00 na slíbený muzikál s písněmi Karla Gotta „Čas růží“ s odjezdem ve 12:30, jako vždy od nádraží (cena 
445,- Kč). Přihlášky s poplatky na ZV. 
 
    Připravujeme na 25. /26. 2. Babylon a na konec dubna Londýn. Sledujte jak svazové, tak naše internetové 
stránky!!!   
 
    Pojistky končí v měsíci lednu těmto členům: pí. Žáčková P., p. Hunger, p. Neužil, p. Jedlička, p. Žák,  
                                                                            pí. Miksová, pí. Švejcarová 
 
Obsazení ZV - předseda: 2., 5., 13., 17., 19., 27., 31. od 8:00 do 13:00 hodin, 
                         pí. Formánková: 9., 10., 16., 18., 24., 25., 30. od 6:00 do 8:00 hodin                                                                          
 
Aktuální informace na webu decin.sosad.cz. 
 
 
 
V Děčíně 30. 12. 2016                                                                              Bc. Lubomír Michalec, předseda ZV 


