
 

Zápis ze schůze ZV OSŽ Skanska ŽS a.s. konané dne 12.9. 2019 

 

 

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

Omluven:    p. Adam 

 

Program: 1)  Pololetní vyhodnocení KS 

2) Sociální zázemí na střediscích 

3) LDT 

4) Různé 

 

1) Pololetní vyhodnocení KS 

• Přidáno bylo v průměru 3,6% na zaměstnance, ale inflace byla 3%, čili někteří    

      zaměstnanci nedosáhli ani na inflaci 

• Kolektivní vyjednávání k nové KS mělo být 11.9. 2019, ale Ing. Jurka jednání odvolal 

• Zatím ale není dohoda ani v KOO. KOO se vlastně ještě k tématu nové KS ani nesešel 

• P. Dvořák je členem vyjednávací skupiny.  

• Do nové KS by měla být snaha prosadit tyto požadavky: inflace, 13. plat, zvýšení   

      hodnoty stravenek, připojištění, benefity? 

 

2)  Sociální zázemí na střediscích 

• V říjnu proběhnou bezpečnostní prohlídky 

• V Plzenci se dodělávají sociálky, ale jde to pomalu 

• U střediska 600 zatím nic nového, ale majitelé vycházejí vstříc a prodlouží smlouvu. 

Mohl by být kompromis, že by zůstaly dílny a nějaká menší plocha, ale prostor by se 

zmenšil, ale i tak se nájem zvýší. Zatím tedy není jasné, zda se zůstane nebo se bude 

středisko stěhovat 

• Středisko 3100 by se mělo stěhovat, ale ještě není jasné kam. Každopádně by se měla 

zachovat lokalita (vlečka Hostivař) 

• Na celém středisku Kralupy proběhne audit (stavby, zázemí, střediska,…) 

                       

3) LDT 

• Tábor proběhl v pořádku, i když bylo od Hygieny pár výtek (rez na záchodech a 

umývárnách, lednice, …). Pokud by ještě LDT bylo příští rok, muselo by se to 

opravit. 

• LDT se měl do koce července vyklidit, ale zatím se na to nespěchá. 

• P. Musílek z Povodí přišel se zprávou, že je reálná šance, že by tábor mohl být i příští 

rok. Mělo by se dořešit do konce září. 

• Ale p. Kaliba již hledá novou lokaci. Ale zatím ty nabídky, které jsou pro nás velké a 

drahé. 

• Hospodaření LDT by mělo vyjít v plusu. 

• Téma na příští rok je“Tři mušketýři“ 

 

      4) Různé  

• ZV odsouhlasil pořádání bowlingu pro středisko České Budějovice 

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

 

 

 

 

Příští zasedání ZV říjen v Libni  

 

Zapsala: Zahradníčková 


