14. 12. 2018

Naposledy se ve středu 12. prosince 2018 sešli současní
členové Sněmu OS Stavba ČR - svazovým únorovým
VIII. sjezdem skončí i jejich volební období. Na
programu jednání byly zejména materiály týkající se
zajištění
sjezdu,
ale
samozřejmě
nejen
ty.
Byla zde projednána mimo jiné Zpráva o činnosti
svazového předsednictva za uplynulé období, aktuální
informace z činnosti svazu a průběžná zpráva o plnění
Programu OS, usnesení a rezolucí VII. sjezdu.
Čestný předseda OS Stanislav Antoniv v diskusi ocenil
kampaň ČMKOS „Konec levné práce“, upozornil na určitý „poklid“ našich členů a základních
organizací ve srovnání s některými dalšími odborovými svazy, a doporučil, aby se při vyjednávání nové
kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS) nezapomnělo na „vrácení“ toho, co bylo dohodou obou
smluvních stran vypuštěno v souvislosti s minulou
ekonomickou krizí. Vyjádřil přesvědčení, že při jednání
o nové KSVS je potřeba snažit se maximálně využít
současné politické konstelace a chybějící pracovní síly.
Předseda Komise kolektivního vyjednávání Petr
Janoušek představil návrh nové KSVS a naše stěžejní
požadavky (zkrácení pracovní doby bez újmy na mzdě,
navýšení finančních náhrad u pracovních úrazů,
uzavření KSVS na období 5 let, mzdové tarify, delší
dovolená).
Dále byly představeny všechny materiály týkající se připravovaného VIII. sjezdu OS, tj. seznamy
delegátů a hostů, návrhy Jednacího řádu sjezdu, Programu OS do IX. sjezdu, Stanov OS, rezolucí
a usnesení. Nechybí ani návrh kandidátky jak na nejvyšší svazové funkce, tak na členy Předsednictva,
seznam nově zvolených členů Sněmu a Revizní komise OS a plán práce svazu na příští rok. Byl
schválen návrh svazového rozpočtu na rok 2019 a diskutovalo se o další činnosti Majetkosprávní
a delimitační unie odborových svazů (MSDU OS) a jejího významu pro náš svaz.
Schválené usnesení bude
pro vnitřní potřebu svazu
zveřejněno na Intranetu OS
ve Zpravodaji.
Podrobnější informace jsou
k dispozici na webových
stránkách našeho svazu:
www.osstavba.cz
Tyto aktuality obsahují volně šiřitelné informace, které nepodléhají dodatečnému souhlasu autora.
Vaše náměty a podklady pro příští vydání posílejte na e-mail: stavba@cmkos.cz.

