Slovo předsedy ZO OS KOVO Cedima
Meziměstí
Vážené kolegyně ,vážení kolegové dne 3.2.2015 proběhlo jednání Výboru naší základní organizace.
Hlavní body jednání:
-zhodnocení činnosti ZO za rok 2014(Konference, Kolektivní vyjednávání, členská základna)
-příprava VI.Konference-Volební
-plán činnosti na rok 2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA A MP 2015
V loňském roce se nám podařilo vyjednat novou Kolektivní smlouvu, která přináší opět navýšení základních
mezd, navýšení rizikových příplatků a příspěvku na penzijní připojištění.
Tarifní třídy
Tarif 2014 Kč/h 2015 Kč/h Navýšení v Kč/h Navýšení v %
I
66
68,5
2,5
3,8
II
76
81
5
6,6
III
83,5
86,5
3
3,6
IV
87,5
91
3,5
4
V
91
94,5
3,5
3,8
VI
91,5
95
3,5
3,8
Jak vidíte v tabulce došlo k navýšení zhruba o 4% , krom II. kde se podle Vedení byl dorovnán velký rozdíl mezi
po sobě jdoucími tarify. Jen pro ilustraci Minimální mzda (nejnižší přípustná výše odměny za práci
v pracovněprávním vztahu ) je 9200 Kč (58,7Kč na hodinu při 37,5 hodinovém pracovním týdnu).
Příplatky
Rovněž i tady došlo k některým změnám ve prospěch zaměstnanců.
Příplatek
2014 Kč/h 2015 Kč/h
-za odpolední směnu
6
6
-za práci v noci
10%*
10%
-pro profesi svářeč
7
11,5
-za práci v práškové lakovně
7
-za práci v mokré lakovně a kalírně 10
11
*)z průměrné mzdy za každou v noci odpracovanou hodinu
Benefity
Došlo k navýšení příspěvku na PP o 100Kč po 5 letech ve firmě a o 50kč do 5 let. Tady je ovšem jeden háček,
navýšení se netýká těch kteří mají „výhodné“ Životní pojištění, kde stát změnil podmínky tak ,že přestalo být
zajímavé jak pro zaměstnavatele tak pro zaměstnance. Což jsme předpokládali již v době zuřivé kampaně. (viz.
článek Peníze nebo život(ní) pojištění na našich stránkách http://www.zooskovo.cz/wpcontent/uploads/2014/05/Peníze-nebo-život.pdf ). Ostatní benefity jsou zachovány.

VI. KONFERENCE
Na rok 2015 je naplánována již šestá konference, tentokrát spojená s volbami nového VZO. Zatím není
stanoveno místo konání. Rádi bychom se vrátili tam, kde to všechno začalo v roce 2010- do Hasičárny
v Meziměstí. Tam v současné době končí rozsáhlá rekonstrukce. Předpokládaný termín konání tak vychází na
duben resp. začátek května.

Volby se budou týkat jak VZO tak DaRK (Dozorčí a revizní komise ZO). Přípravu a organizaci zajistí
Volební komise.Bude ustanovena v nejbližší době.
Kandidátem na funkci člena VZO může být každý člen ZO. Kandidáty navrhují jednotlivé odborové
úseky (svařovna,obrobna,montáž,THP) nebo i členové ZO nejpozději do termínu vyhlášení voleb.
Volba bude veřejná na VI.Konferenci.
Nový VZO zvolí ze svého středu předsedu a hospodáře ZO. Tyto zásady platí(přiměřeně) i pro DaRK.
Volně citováno z Volebního řádu ZO
Na členy VZO jsou navrženy
Kamil Sedral

předseda ZO

Alena Hasmanová hospodářka ZO
Martin Martinec

úsek svařovna

Martin Hak

montáž

Jaroslav Drahorád obrobna
Na členy Dark jsou navrženy
Marie Pasulyová předsedkyně DaRK
Miloslav Anděl

člen

Milan Verner

člen

Všechny kandidáty navrhli členové VZO na svém jednání dne 3.2.2015.
Návrhy na další nebo jiné kandidáty do VZO a DaRK je možné podat VZO do doby konání Konference.

PLÁN ČINNOSTI
V naší odborové organizaci je v současné době 40 členů. Daří se získávat další, v letošním roce chceme rozšířit
naši členskou základnu nejméně o pět členů. Tady je potřeba říci,že nemusíte čekat až za vámi přijde někdo
s návrhem na členství, ale sami můžete oslovit např. za Alenu Hasmanovou, která má na starost(mimo jiné)
evidenci členů .Proč se stát odborářem se dočtete na našich stránkách http://www.zooskovo.cz/?page_id=74 .
Na rok 2015 nebudou žádné změny v benefitech pro naše členy. Pouze jsme se zamysleli nad příspěvky dětem
členů ZO, tady je možnost, že by příspěvky např, na dětskou rekreaci či koupaliště mohl poskytovat
zaměstnavatel dětem všech zaměstnanců.
Na duben je naplánována VI.Konference kde se dozvíte víc jak o činnosti, financích a plánech naší ZO.

Trochu se zpožděním přeji Všem naším členům i ostatním zaměstnancům úspěšný nový rok.
Za ZVO Kamil Sedral

V Meziměstí 5.2.2015

