
Zápis ze schůze ZV OSŽ Skanska ŽS a.s. konané dne 24.5. 2019 

 

 

Přítomni: p. Dvořák, pí Kačová, pí Zahradníčková, p. Liška, p. Čupr, p. Koblenc, 

Omluven:    p. Adam, Koblenc 

Hosté: p. Hošta, p. Vobecký, pí Rozšafná 

 

Program: 1)  Spolupráce ve skupině Skanska 

2) Informace z NERV 

3) LDT 

4) Různé 

 

1) Spolupráce ve skupině KOO 

• Zasedání KOO proběhlo v lednu a dubnu 

• Řešil se počet členů  

• ŽS obdrželo od firmy 248 000,- Kč, z toho na KOO 10 000,- Kč 

• Příspěvek i dětem neodborářů na LDT je 1.000,- Kč 

• V dubnu se hlavně řešila základna v Uhříněvsi  (majitel zvedne nájem o 100%).  

      Pan Rubáč předloží do května návrh na řešení. Komunikace s panem Rubáčem z jeho 

      strany není. Zda se zachová stabilní základna a nebo bude pouze pojízdná dílna. Na 

      základně je  současnosti cca 1300 kusů techniky ale již staré, která se musí neustále 

      opravovat. 

• Dále se řeší 10 přesčasových hodin u techniků , které jsou již začleněny do platu.  

      Ing. Jurka slíbil, že to bude řešit. P. Dvořák mu navrhl, aby se oněch 150 hodin 

      zrušilo, nebo alespoň aby byly placeny příplatky za víkendy a svátky.  

 

2)  Informace z NERV 

• Spolupráce na ústředí také není ideální. 

• Z  NERV vystoupila firma AŽD 

 

                                 

3) LDT 

• Pí Kyselová konečně splatila dlužnu částku za pronájem LDT  

• Brigáda na LDT ve dnech 24. - 26.5. 2019. P. Musí se např. posekat tráva,  spravit 

postele atd., aby mohl proběhnout LDT od 29.6. 2019 

• Bude se musit vyhledat místo (nelépe poblíž LDT), kam by se inventář uložil. 

 

      4) Různé  

• Byly předány příspěvky ke dni matek a dni dětí. Podepsané seznamy vrátit 

hospodářce.  

• Dopis od insolventního správce na Vl. Matouška byl vrácen zpět. Odborů se netýká a 

navíc ukončil pracovní poměr již v dubnu. 

• ZV odsouhlasil příspěvky po odboráře, viz. příloha zápisu. 

 

ZV odsouhlasil: 

 

10.000 Kč Petru Dvořákovi za správu webových stránek ZV OSŽ a LDT Krounka. 

       

 

 

 

 

Příští zasedání ZV srpen 2019 v Libni  

Zapsala:  Zahradníčková 


