
                                                           ZO SOSaD Děčín 
Čs. Mládeže 89/4            mobil: 730 572 000 

                                                     405 02 Děčín IV                 tel: 972 433 391 

          
Zpráva z jednání  ZV 27. 2. 2020 

 
 

 
Příští pravidelné jednání ZV bude 17. 3. 2020 od 6:30 hodin. 

 
                  

    Informace z FV a GR SOSaD: 

Cargo informace o PKS 2020/2021, probíhá optimalizace ze strany vedení v Mostě, Ústí nad Labem, lze 

v nejbližší době očekávat v Děčíně. Zaměstnavatel navýšil platové třídy a mzdy a jako vždy na to hledá 

úspory v zaměstnanosti. I když údajně slíbil, že propouštění nebude. Na nic jiného se nikdy nezmůžou!!! 

    SŽ není podepsáno centrální čerpání FKSP, neboť OSŽ si myslí, že bude rozhodovat o přídělech pro 

ostatní odborové centrály a navrhuje čerpání podle počtu členů což je protizákonné. To by mohli vědět!!!. 

Dle platných právních předpisů na čerpání z FKSP není právní nárok.  Nehledě na to SOSaD bere na akce, 

které pořádá, i členy jiných odborových organizací, potažmo i nečleny odborů.  

ČD zde pokračujeme v jednáních s cílem zachránit „režijky“ a zabránit „džungli“ v osobní dopravě, 

způsobenou Ministerstvem dopravy. 

 

    ZV projednal již dříve materiál od zaměstnavatele SŽ týkající se většiny pracovišť v PO Děčín, kde 

zásadně nesouhlasí s krácením přípravných prací z 10 na 5 minut.  

    Co se týče materiálů od všech zaměstnavatelů týkajících se BOZP, proběhlo odsouhlasení bez 

připomínek. 

    Prověrky BOZP – termíny jsou pokryty členy ZV, kteří jsou zároveň i inspektory BOZP. 

 Dle pravidel hospodaření byla schválena členovi ZO SOSaD Děčín jednorázová nevratná podpora při úmrtí 

člena rodiny ve výši 5 000,- Kč.  ZV vyjadřuje upřímnou soustrast. 

 

    Vzhledem k nepodepsání čerpání C-FKSP, byla zrušena plánovaná poznávací akce do Nizozemí, za což 

se omlouváme, ale není to naše zásluha…    

 

    Pojistky končí v březnu 2020 – pí Hlaváčková, Konfrštová, Šafková, Šotolová, Faugnerová, Marešová 

                                                       p. Malý ml. i st., Tůma  

Aktuální informace na webových stránkách decin.sosad.cz a na www.sosad.cz,  
 
 
V Děčíně 3. 3. 2020                                                                                   Bc. Lubomír Michalec, předseda  


