Zápis z konference ZO OSŽ Skanska ŽS a.s. konané dne 2. 3. 2017
Přítomni:

dle přiložené presenční listiny (příloha 1)

Hosté:

p.Novotný – místopředseda OSŽ

Program:
1) Zahájení
2) Výsledky DŽS 2016 - presentace
3) Volba pracovních komisí
4) Zpráva o činnosti ZO OSŽ Skanska ŽS
5) KS 2017 -2019
6) Zpráva mandátové komise
7) Zpráva o hospodaření ZO OSŽ a návrh rozpočtu na rok 2017
8) Zpráva revizní komise
9) Volby do ZV a RK
10) Diskuse
11) Usnesení
12) Závěr
1) Konferenci zahájil p. Dvořák
 Zahájil konferenci přivítáním přítomných. Tento rok končí volební období a tudíž bude
volen nový ZV a RK.
 Seznámil přítomné s programem konference
2) Výsledky DŽS 2016 – presentace
 P Dvořák seznámil přítomné s ekonomickými výsledky divize za rok 2016.
 DŽS v podstatě splnila dané ukazatele, mimo provozního zisku. Místo plánovaných
cca 90 mil. Kč byl zisk 70,2 mil. Kč
 Nasmlouvaná práce na rok 2017 je pouze ve výši 550,- mil. Kč a na rok 2018 je
nulový přepad.
 Nepodařilo se vyhrát klíčové zakázky – Uzel Plzeň II. (1,2 mld bez DPH) a Kuřim
(350 mil.)
 Stav zaměstnanců ke konci roku 2016 je 495 proti plánovaných 510 . (Poměr dělník :
THZ je cca. 270 :225).
3) Volba pracovních komisí
 Navržená mandátová komise ve složení Ilona Kačová a Karel Wild
Schválena přítomnými 100%
 Navržená návrhová komise ve složení Jan Liška a Josef Gazdík
Schválena přítomnými 100%
 Navržená volební komise ve složení Zdeněk Janáček a Pavel Pospíšil
Schválena přítomnými 100%
4) Zpráva o činnosti ZO OSŽ Skanska ŽS
 Stav členské základny k 2. 3. 2017 je 141 členů + 22 důchodců (Stav ke konci roku 2016
byl 133). Je dobré, že se počet odborářů zvyšuje i přes odchod zaměstnanců k jiným
organizacím a nebo do důchodu.
 ZO Skanska ŽS je členem KOO (předseda p. Fišer), která sdružuje všechny odborové
organizace, které jsou u Skanska a.s. KOO se schází cca 1x za 2 měsíce a řeší

nejožehavější záležitosti a následně je předkládá a řeší s vedením společnosti


Hodnocení ZV :
 ZV se schází cca 1x za dva měsíce ( příloha č. plán práce ) a jako celek pracuje
velmi dobře
 Zápisy a vše, co se vztahuje k činnosti odborové organizace je vystaveno na
webových stránkách (www.osz-skanska.cz)

5) KS 2017 – 2019
 Oproti minulé KS jsou některé novinky:
 Zvýšení hodnoty stravenky na 90,- Kč
 Stravné na služební cesty zvýšeny na 83,- Kč (113,- Kč, 173,- Kč)
 Zvýšení příspěvku na penzijní (doplňkové) pojištění na max. 800,- Kč (příspěvek
bude odpovídat dvojnásobku příspěvku hrazeného zaměstnancem) .
 Navýšení základní mzdy o 2% v průměru pro THZ 1.a 2. stupně v daném roce. Revize
mezd vždy k 1.7.
 Je placený uvolněný předseda KOO – p. Fišer
 Další placené volno – 1 den v každém kalendářním pololetí ve výši základní mzdy.
Po splnění podmínek uvedených v KS.
6) Zpráva mandátové komise
 Bylo pozváno 26 delegátů, z nichž každý zastupoval 6 odborářů
 Přítomných 24 delegátů, což je cca 92 % všech pozvaných
 Konference je usnášeníschopná (příloha 2)
7) Zpráva o hospodaření ZO OSŽ a návrh rozpočtu na rok 2017
 ZO hospodařila za minulý rok se ztrátou 147 250,30,- Kč (důvodem byla mimořádná
Pokuta od FÚ, příspěvky na Ústředí OSŽ,..)
 Rozpočet na rok 2017 je plánovaný jako vyrovnaný ve výši 896.000,- Kč (příloha 3)
 Odsouhlaseno 100%
 Zásady hospodaření na rok 2017 – ve stejném znění jako v roce 2016 (příloha 4)
 Odsouhlaseno 100%
8) Zpráva revizní komise (příloha 5)
 Zprávu přednesla Ing. Šebelíková – předseda RK (členové pí Rozšafná a pí Novotná)
 Kontrola byla provedena 26.1. 2017
 Byly zjištěny menší nedostatky, které jsou již nyní v pořádku ( chyběl seznam
účastníků ZV a účastníků kulturní akce pořádané na začátku roku 2016))
 Účetnictví se stále zpracovává v Exelu (není zakoupen doporučený program)
 P. Dvořák doplnil: Nákup je v řízení, u zavedení do služebního počítače
musí být IT Skanska i vlastník programu p. Gerner
 Hospodaření bylo se ztrátou 147 250,30 Kč
 Hospodaření LDT bylo se ziskem 90 200,- Kč
9) Volby do ZV a RK
 Předseda volební komise p. Janáček přečetl volební řád (příloha 6)
 Schválena 100% přítomnými veřejná volba
 Navržení kandidáti do ZV: p. Dvořák, pí Kačová, pí Zahradníčková, p. Bezkočka,
p. Liška, p. Koblenc, p. Čupr, p. Adam
 Navržení kandidáti byli schváleni 100%
 Navržení kandidáti do RK: Ing. Šebelíková, pí Rozšafná a p. Frýder
 Navržení kandidáti byli schváleni 100%
 Dále byli navrženi delegáti na konferenci NERV, která se bude konat 13. 6. 2017 v České

Třebové. Jsou to: pí Zahradníčková a p. Liška a náhradníci pí Kačová a p. Dvořák
 Navržení delegáti byli schváleni 100%
 Navržený delegát na 7. sjezd OSŽ v Ostravě , konaný 10.-11.11. 1917 je p. Dvořák (jako
náhradník pí Zahradníčková)
 Navržení delegát i náhradník byli 100% schváleni
10) Diskuse
 LDT Krounka – Hněvětice
 Výsledky hospodaření za minulý rok z pořádání LDT byly velmi dobré – 90 200,- Kč
zisk, investicí byl pouze nákup plynového sporáku.
 Plánovaná investice na LDT pro rok 2017 je v max. výši 10.000,- Kč (oprava
elektrické stoličky, oprava elektrického sporáku, výměna zářivkových světel)
 Naplněnost tábora pro letošní rok je 100%, tj. celé prázdniny jsou obsazené
 Turnus I. – pro Skanska , je již plně obsazen. Je 62 přihlášených dětí.
 Delegátům byla předložena smlouva k odkupu LDT Krounka Povodím Labe za
Částku 411.200,- Kč. Proběhla diskuse jak dále postupovat. Stanovisko delegátů je
Stejné jako stanovisko ZV, nebránit stavbě Podlr Kutřín, případný prodej však musí
být s ohledem na snahu zachovat tábor nákupem jiné lokality, přesunu stávajícího
mobiliáře na jiné místo, apod. Nabízená cena nemůže pokrýt změnu lokality či nákup
jiného tábořiště. Dále vzniknou náklady na převoz a úschovu drobného mobiliáře –
stany, konstrukce, postele, vybavení kuchyně a klubovny apod. Výpadek v rozpočtu
způsobí i ztráta možnosti pronajímat tábor. Toto je potřeba s Povodím projednat.

P. Dvořák: Je snaha tábor zachovat. Nejlépe by byl pro nás přesun na jinou lokalitu,
ale záleží na dalším jednání. Zatím je návrh od Povodí Labe, že by nám zaplatila
411.200,- Kč (jejich odhadní cena LDT). Prodejem přijdeme o možnost dále pořádat
letní tábory. Také o možnost příjmu z nájmů. Při případném prodeji Povodí Labe
vzniknou další náklady na odvoz a skladování mobiliáře pro případ nalezení jiné
lokality, toho jsem si vědom. Podal jsem žádost o právní pomoc na ústředí OSŽ.
Byly rozeslány dopisy se žádostí o pomoc starostům v okolí tábora – Skuteč, Proseč,
Luže, Bor, Nové Hrady, Svratka apod. Také panu hejtmanovi na Pardubický Kraj,
dále panu senátoru Petru Šilarovi. Bylo osloveno vedení Skanska i s žádostí o článek
na intranetu Skanska, aktualizovány poptávkové inzeráty na koupi tábora, či
tábořiště na internetu. Pravděpodobně vyjde i článek ve čtrnáctideníku Obzor
s celorepublikovou působností v rámci OSŽ v tištěné formě. Budeme hledat i přes
Facebook pomocí inzerátu a sdílení mezi lidmi. Vše s cílem najít nejlépe ještě letos
nové místo pro LDT nebo ještě lépe již postavený tábor. Úkol pro delegáty: hledat
lokality ve svém okolí.
 Delegátům konference byl předložen návrh, aby p. Dvořák plně zastupoval ZO OSŽ
Skanska ŽS a.s. na všech jednáních o dalším osudu LDT (prodej, přesun nebo nákup
jiného LDT. P. Dvořák byl delegáty 100% schválen
 Dotaz p. Lišky: Zda není možné, aby si Povodí rozhodlo, že chce LDT do
června zbourat.
 Odpověď p. Dvořáka: věřím, že si v jednání s Povodím nebudeme dělat
žádné mimořádnosti či naschvály. Letošní rok by měl proběhnout bez
zásadních problémů. Vlastníci pozemku, kteří nám pronajímali pozemek,
na němž je značná část našeho tábora, nám v řádném termínu
nevypověděli smlouvu. Přechází na nového vlastníka – Povodí Labe,
měla by tedy být pro letošní rok stále platná, Povodí tedy i náleží
stanovené nájemné dle původní smlouvy. Pakliže neuzavřeme s Povodím
jinou nájemní smlouvu či rovnou prodejní, která zohlední více naší
situaci.

 Vystoupení p. Novotného – předsedy NERV
 K navýšení mezd pouze o 2% v průměru. Je dle jeho názoru velmi málo
 Velká spokojenost s nárůstem členské základny
 Je špatné, že u Skanska a.s. i OHL ŽS a.s. je velmi slabá úspěšnost při výběrových
řízení
 Volby do ZV probíhají na všech ZO, neboť letošní rok je i rokem volebním do
Ústředí OSŽ. Jedním z místopředsedů Ústředí OSŽ bude zvolen člen ze skupiny
NERV a jeden člen NERV bude zaměstnancem Ústředí. Nyní má NERV cca 3.800
členů.
 Závěrem popřál p. Novotný naší ZO hodně úspěchů v další činnosti
 Návrh p. Hošty
 Podal návrh ke hlasování ve věci příspěvků odváděných na Ústředí (v současnosti je
to 40%, což je docela hodně (ZO Stavba odvádí 25%)
 Návrh p. Hošty, aby odváděný příspěvek byl ve výši 30% byl přítomným delegáty
100% odsouhlasen
 P. Novotný bude návrh naší ZO tlumočit Ústředí OSŽ
11) Usnesení

P. Liška přednesl Usnesení konference ZO OSŽ Skanska, konané 2. 3. 2017

Usnesení bylo přítomným delegáty jednomyslně schváleno. (příloha 7).
12) Závěr

Závěrem poděkoval p. Dvořák přítomným delegátům a popřál do dalších dnů hodně
zdraví, optimismu a konferenci ukončil.

Zapsala: Zahradníčková
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Přílohy:
Presenční listina
Zpráva mandátové komise
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Zpráva o hospodaření za rok 2015
Rozpočet na rok 2016
Zpráva revizní komise
Usnesení

