ODBORÁŘSKÝ OBČASNÍK

SLOVO ÚVODEM
Kýžená dovolená je za námi.. Jako vždy byla samozřejmě
krátká, tak snad jste si jí všichni užili jak se sluší a patří..!
:-) Nakonec i to počasí koncem srpna bylo docela letní,
takže ten letošní přesun celozávodky toliko "nebolel"..
Co však bolí a dost, je nečekaná ztráta našich dvou
kolegů, se kterými se nejen na pracovišti již nikdy
neshledáme.. :-( Člověk si v takových situacích uvědomí,
že stejně to nejcenější co v životě máme je zdraví a
rodina.....
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ODPOČÍVEJTE V POKOJI CHLAPI …..
Nepíše se to zrovna dvakrát lehce, ale v polovině
celozávodní dovolené nás nečekaně opustili dva naši
členové, kolegové, kamarádi.. V sobotu odešel do
věčného nebe pan Pavel Koniar pracující na PAINTU a v
pondělí brzo ráno jej následoval pan Daniel Chlopčík z
ASSEMBLY... :-(
Pozůstalým rodinám vyjadřujeme upřímnou soustrast a
přejeme hlavně sílu, aby zvládly tuto nelehkou životní
situaci.. Věnujte prosím tichou vzpomínku a
nezapomeňte na ně..
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SBÍRKA
Pár měsíců nazpět se u Opavska stala tragická nehoda..
Náš člen pan Kamil z ASSEMBLY v ní v jeden moment
přišel o tchána, tchýni, malá dcerka v kritickém stavu a
do toho přítelkyně v porodnici. Nával emocí tedy
neskutečný! I proto jsme navrhli, že uděláme sbírku, a
alespoň trošku touto formou našeho kolegu podpoříme.
Jenže co čert nechce, udělat takovou sbírku není jen tak!
Pokud
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bychom jí pořádali my jako odbory ( právnická osoba ),
je k tomu potřeba doslova X různých povolení od
všemožných míst. Dohodli jsme se, že to tedy vezme
někdo na sebe ( jako fyzická osoba ). Kolega Jirka zašel
do banky s žádostí o zřízení transparentního účtu a ejhlezase problém! Tento typ účtu je prý určen převážně
městům, obcím a jiným podobným institucím. Po všech
peripetiích se to tedy udělalo následovně. Zřídil se
klasický bankovní účet, který po posledním dni letošního
září zanikne. Následně na našem webu umístíme výpis z
účtu aby bylo transparentní, kdo na koho kolik přispěl, a
vybrané penízky předáme daným rodinám. Bohužel se
tedy již nebudeme skládat pouze na pana Kamila jak
bylo původně v plánu, ale zkusíme takto pomoci i
pozůstalým od pana Pavla a Daniela.
POSTUP JE TEDY NÁSLEDUJÍCÍ:
1./ na bankovní účet číslo: 1898195012/3030 zašlete
částku, kterou chcete přispět. Částka musí být na daný
účet připsána nejpozději k 30.09.2019!!
2./ do zprávy uveďte jméno pro čí rodinu je částka
určena. Takže buďto "Kamil", "Pavel" nebo "Daniel".
Pokud nebude uvedeno jméno žádné, má se za to, že se
částka má rozdělit rovným dílem mezi všechny tři.
3./ začátkem října na našem webu uveřejníme výpis z
tohoto bankovního účtu a vybrané částky předáme
zmíněným rodinám.
4./ vzhledem k velkému množství administrativy s tím
spojené, nebude nikomu vydáváno potvrzení o předání
daru ( pro účely ročního zúčtování daně )
Být v odborech znamená být i solidární. Odpusťte si těch
pár piv či paklů cigaret a pomozte těm, kteří se ocitli v
nelehké a tíživé životní situaci, bohužel i navíc finančně
dosti náročné..! Přece jenom ty náklady na pohřby, či
ztráta příjmu do rodinného rozpočtu pozůstalí pocítíumocněno tím, že malé děti zůstaly bez tatínka, babičky
či dědečka.. :-(

S NÁMI V TOM NEJSTE SAMI- S VÁMI V TOM NEJSME
SAMI !!!
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PERMICE NA BANÍK
Vy, co pravidelně sledujete náš web/FB/appku tento náš
nový benefit již znáte- dokonce jej první zájemci již
vyzkoušeli, ale pro zopakování:
To, že mezi našimi kolegy je mnoho příznivců největšího
slezského klubu, není asi žádným tajemstvím. A jelikož
okolní odborové organizace nabízejí pro své členy
podobný typ benefitu, rozhodli jsme se je následovat.
🙂 Proto naše ZO zakoupila celkem 20 permanentek do
sektoru B2 ve 13-té a 12-té řadě! Rezervace probíhá
výhradně online, dle hesla- kdo dřív příjde….. Vždy lze
mít však aktivní pouze jednu rezervaci! Díky ní vám na
domácí zápas Baníčku půjčíme celkem 2 kusy
permanentek tak, aby jste sebou mohli vzít i svého
kamaráda či drahou polovičku. Permice se půjčují v
turnusech, a to vždy od čtvrku do úterý ( stejně jako při
zapůjčení výčepního zařízení ). K dispozici jsou v
odborové kanceláři, a jako záloha bude sloužit
podepsaný příkaz na srážku ze mzdy ve výši 2.500Kč ( ve
prospěch odborové organizace ). Jakmile obě
permanentky v pořádku a včas odevzdáte zpět, vámi
podepsaný příkaz skartujeme. V opačném případě se pak
hodí k navedení na mzdovku!!! Půjčovné na jeden hrací
víkend je vskutku symbolické- 50Kč, a to za obě permice
dohromady! No a samozřejmostí je i to, že jsou
dostupné výhradně členům naší odborové organizace..
Ale to dá přeci rozum, no ni? 🙂
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ODBOROVÝ TEAMBUILDING
Už je to taková tradice, že některý víkend v září hodíme
scuka, poklábosíme, cosika pojíme a popijeme.. Letos
jsme vybrali sobotu 14.09.2019!!! A stejně jako minulý
rok se uvidíme v obecním areálu v Palkovicích- místní
části Myslík.. Výhodou je, že hned v těsné blízkosti staví
přímé autobusy od Frýdku- Místku či Ostravy ( zastávka
Palkovice, Myslík, kaple ). Budeme vás očekávat od
15:00 hod, v 16:30 hod si zakopeme penalty o soudek
piva ( vedle je totiž i malé hřiště s umělkou ) no a od
18:00 hod nám tam budou hrát live zase nějaké
amatérské kapelky. Akce je samozřejmě určena pouze
našim řádně platícím členům, jenž budou mít na místě
vše bez omezení zdarma! Těšíme se na vaši účast ( za
každého počasí ) a snad vše výjde jak má..! :-)

KONTROLY NA NEMOCENSKÉ
Víte, kdo a kdy vás může kontrolovat na nemocenské?
Být doma a dodržovat povolené vycházky. Tak by se daly
zjednodušeně popsat povinnosti zaměstnance na
nemocenské. Z toho, proč máte na sobě montérky nebo
si dáváte pivo na zahrádce, se zaměstnavateli zodpovídat
nebudete. Lidem v dočasné pracovní neschopnosti
vyplácí náhradu mzdy v době prvních 14 dnů
zaměstnavatelé. Zákoník práce jim proto zároveň
umožňuje, aby mohli zaměstnance kontrolovat, a to: zda
se zdržují v místě pobytu, které uvedli (změnit místo
pobytu v pracovní neschopnosti lze pouze s předchozím
souhlasem ošetřujícího lékaře) a zda dodržují dobu a
rozsah povolených vycházek. Zaměstnavatel může
kontrolovat jen tyto dvě povinnosti. Nemůže kontrolovat
například dodržování léčebného režimu zaměstnancem,
neboť nemá právo znát jeho diagnózu. Ošetřující lékař
musí pouze zaměstnavatele seznámit s určeným
režimem do té míry, aby mohl kontrolovat výše uvedené
povinnosti. Zaměstnavatel už nemůže kontrolovat, co
zaměstnanec v době dočasné pracovní neschopnosti
dělá. Porušením režimu dočasně práce neschopného tak
není situace, kdy zaměstnanec například pracuje na
zahradě či otevře kontrole v montérkách, protože
maluje. Porušením není ani situace, kdy zaměstnanec
konzumuje alkohol v restauračním zařízení v době
vycházek. V tomto případě zaměstnavatel může pouze
informovat ošetřujícího lékaře nebo orgán
nemocenského pojištění. Kontrolor tedy nesmí bez
souhlasu vstoupit do bytu či domu pracovníka, ani za
oplocení kolem domu. Zároveň musí dbát dobrých
mravů. Kontroly by tak neměly být prováděny například
v nočních hodinách či s nadměrnou intenzitou (deset
kontrol za den). Kontrolu může provádět: 1./
Zaměstnavatel 2./Okresní správa sociálního zabezpečení,
která kontroluje na základě podnětu zaměstnavatele
nebo ošetřujícího lékaře. Provést ji musí do 7 dnů ode
dne obdržení žádosti. OSSZ pak musí zaměstnavatele
písemně informovat o výsledku kontroly 3./ Osoba
pověřená zaměstnavatelem, tedy například agentura,
která se těmito kontrolami zabývá. Té však musí udělit
příslušné pověření, plnou moc. Je na úvaze
zaměstnavatele, zda bude kontrolu provádět jedna či
více osob společně, záleží, zda budou kupříkladu
kontrolované osoby rozporovat kontrolu a bylo by
praktické svědectví dvou osob. Zaměstnavatel by měl
dopředu sdělit všem zaměstnancům, kdo je za něj
oprávněn kontrolu provádět. Lze tak učinit například v
pracovním řádu.
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