29. 3. 2017

Ve dne 29.3.2017 se konalo 11. zasedání
Předsednictva OS Stavba ČR. Hlavními body
programu bylo projednání materiálů pro
V. Sněm OS, který se uskuteční 17. května 2017
v DOS, návrh Dodatku č. 1 KSVS, návrh na
svolání VIII. sjezdu OS Stavba ČR v únoru 2019
v Praze, zhodnocení stavu a vývoje BOZP za
rok 2016, projednání námětů na řešení nízké
úrovně dávek v nemoci, kterou předložila Rada
ČMKOS k další diskusi.
V úvodu předseda OS Ing. M. Vomela a
místopředseda OS Ing. P. Zítko podali aktuální informace, mimo jiné o činnosti svazu, ČMKOS, tripartitě, Fóru
českého stavebnictví, atd. Místopředseda OS Ing. P. Zítko také informoval o své účasti na konferencích ZO
Metrostav a ZO P-D Refractories Svitavy, kde vyzdvihl jejich perfektní zorganizování a průběh.
Dále byl na jednání přizván jako host Ing. Milan Taraba, předseda Sdružení nájemníků ČR, se kterým má OS
Stavba ČR podepsánu dohodu o vzájemné spolupráci a každým rokem je tato dohoda vyhodnocována. Předseda

SON negativně zhodnotil situaci kolem bytové politiky, která nastala po společenských a ekonomických
změnách po r. 1989 s tím, že je nutné lidem vysvětlit, co by měl řešit zákon o sociálním bydlení a pro
koho by tento způsob bydlení měl být dostupný.
Podrobnější informace ze jednání Předsednictva naleznete ve Stavebníku č.2.
Další zasedání Předsednictva OS se bude konat 28. června 2017.

Dne 29.3.2017 byl podepsán Dodatek č.1 ke Kolektivní
smlouvě vyššího stupně, uzavřené mezi Odborovým
svazem Stavba ČR a Odborovým svazem pracovníků
dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství
Čech a Moravy na straně jedné a Svazem podnikatelů ve
stavebnictví v ČR na straně druhé.
Dodatek zaručuje růst minimálních mzdových tarifů
a je k dispozici ke stažení na webových stránkách
našeho svazu:
http://stavba.cmkos.cz
Tyto aktuality obsahují volně šířitelné informace, které nepodléhají dodatečnému souhlasu autora.
Vaše náměty a podklady pro příští vydání posílejte na e-mail: stavba@cmkos.cz.

