
                                                           ZO SOSaD Děčín 
Čsl. mládeže 89/4            mobil: 730 572 000 

                                                     405 02 Děčín IV                 tel: 972 433 391 

          
Zpráva z mimořádného jednání  ZV 9. 6. 2021 

 
                  

    Informace z FV a GR SOSaD dalších jednání: 

ČD – ZV SOSaD nesouhlasí s rušením komanda vlakových čet v Děčíně, s rušením místa přednosty 

osobní stanice v Děčíně ani s rušením míst pokladních Děčín východ. Zástupci ČD nám nejsou schopni 

vyčíslit (ani orientačně ) úspory organizačních změn. Stanovisko zaměstnavatele je – když se vyhodí lidi, tak 

se přece musí ušetřit, ne? Důsledky těchto i dalších změn už je nezajímají. Toto je krátkozraká politika 

vedení, která k žádnému zlepšení nepovede 

 

    ZV projednal materiál od zaměstnavatele ČD Cargo zn.334/2021-PJ_UNL – rozvržení pracovní doby 

zaměstnanců PP Děčín pro vyrovnávací období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 a zařazení pracovišť Vedoucí 

posunu Česká Lípa + Vozový disponent Česká Lípa do režimu letmo pro vyrovnávací období od 1. 7. 2021 

do 31. 12. 2021 se souhlasným stanoviskem. 

 

   ZV schválil vyplacení daru ve výši 1 000,- Kč všem členům, kteří jsou ke dni 9. 6. 2021 v ZO SOSaD 

Děčín déle než 1 rok, za těžké období, spojené se zhoršenou epidemiologickou situací v ČR.  

   Výše zmíněnou částku je možno vyzvednout na ZV nebo se telefonicky domluvit s předsedou a na email 

lubomir.michalec2@sosad.cz poslat číslo účtu, na který bude potom dar zaslán. 

 

   ZV zakoupil 2 permanentky do ZOO Děčín, vždy 1dospělý + 1 dítě do 15 let, které je možno vyzvednou a 

vrátit v zavazadlech na hlavním nádraží v Děčíně denně od 8:00 do 19:30 hodin. Vrácení vždy nejdéle 

následující den do 9:00 hodin. Objednání na čísle 724 223 436.  

 

   Pojistky končí koncem v červenci: pí Filipová, Formánková, Škorpilová, Maršálková, 

                                                                              Pacholíková, Tarantová 

                                                                          p. Jarolím, Vrabec, Marek     

Aktuální informace na webových stránkách decin.sosad.cz a na www.sosad.cz,  

 

ZV přeje všem pevné zdraví a krásnou dovolenou. 

 

 

V Děčíně 17. 6. 2021                                                                                  Mgr. Lubomír Michalec, předseda  


