Od: Bohuslav Zrza <ZrzaB@seznam.cz>
Komu: Ing. Naděžda Knězková <knezkova.nadezda@zzsjmk.cz>
Datum: 13. 7. 2017 20:32:08
Předmět: Žádost o informaci
Vážená paní náměstkyně Ing. Knězková, na provozní poradě VZ Hustopeče máme v zápise jeden bod kterému
nerozumím (rozhodnutí o finančních příspěvcích na služby u lékařů od 1.7.do 31.12.2017. NLZP bude řešeno formou
odměn). Mám dotaz, proč to nebylo projednáno s odborovou organizací, tak jako v loňském roce. Bude rozdělení
stejné jako loni? A z jakých fin. zdrojů budou tyto příspěvky vyplaceny. Děkuji za odpověď. B.Zrza

Od: Bohuslav Zrza <ZrzaB@seznam.cz>
Komu: Knězková Naděžda Ing. <knezkova.nadezda@zzsjmk.cz>
Datum: 24. 7. 2017 14:38:56
Předmět: RE: Žádost o informaci
Dobrý den, po naší ústní domluvě posílám návrh ZO Brno, aby finanční příspěvky za výjezd byli
rozděleny stejně jako v roce 2016. Myslíme, že nelze v jedné organizaci různě rozdělovat finanční
prostředky za stejnou pracovní činnost.
S pozdravem B.Zrza
Od: Knězková Naděžda Ing. <knezkova.nadezda@zzsjmk.cz>
Komu: 'Bohuslav Zrza' <ZrzaB@seznam.cz>
Datum: 14. 7. 2017 8:44:03
Předmět: RE: Žádost o informaci

Dobrý den,
Vzhledem k tomu, že mám do 24.4.2017 dovolenou, prosím, mohl byste se za
mnou zastavit ten další týden po 24.7.2017? Část Vaší informace v závorce není
zcela správná.
S pozdravem
N.Knězková

From: Bohuslav Zrza [/src/compose.php?send_to=ZrzaB@seznam.cz]
Sent: Thursday, July 13, 2017 8:32 PM
To: Ing. Naděžda Knězková
Subject: Žádost o informaci

Vážená paní náměstkyně Ing. Knězková, na provozní poradě VZ Hustopeče máme v
zápise jeden bod kterému nerozumím (rozhodnutí o finančních příspěvcích na služby u
lékařů od 1.7.do 31.12.2017. NLZP bude řešeno formou odměn). Mám dotaz, proč to
nebylo projednáno s odborovou organizací, tak jako v loňském roce. Bude rozdělení
stejné jako loni? A z jakých fin. zdrojů budou tyto příspěvky vyplaceny. Děkuji za
odpověď. B.Zrza

Od: Knězková Naděžda Ing. <knezkova.nadezda@zzsjmk.cz>
Komu: 'Bohuslav Zrza' <ZrzaB@seznam.cz>
Datum: 14. 8. 2017 13:32:18
Předmět: RE: RE: Žádost o informaci

Dobrý den,
Porada vedení potvrdila, že se odměny za odsloužené směny budou poskytovat pouze
lékařům jako dlouhodobě nedostatkové kategorii zaměstnanců v ZZS JmK.
Pokud se týká Vašeho požadavku o advokátní kanceláři Pavlík, není to informace, jejíž sdělení
odborům vyplývá z kolektivní smlouvy nebo zákoníku práce.
S pozdravem
N.Knězková

From: Bohuslav Zrza [/src/compose.php?send_to=ZrzaB@seznam.cz]
Sent: Saturday, August 12, 2017 2:25 PM
To: Ing. Naděžda Knězková
Subject: Fwd: RE: Žádost o informaci

---------- Původní e-mail ---------Od: Bohuslav Zrza <ZrzaB@seznam.cz>
Komu: Bohuslav Zrza <ZrzaB@seznam.cz>
Datum: 12. 8. 2017 14:24:04
Předmět: RE: Žádost o informaci
Dobrý den paní Ing. Knězková, do dnešního jsme neobdrželi požadovanou informaci
zaslanou emailem 3.8.2017. S pozdravem B. Zrza
---------- Původní e-mail ---------Od: Bohuslav Zrza <ZrzaB@seznam.cz>
Komu: Bohuslav Zrza <ZrzaB@seznam.cz>
Datum: 3. 8. 2017 13:02:02
Předmět: RE: Žádost o informaci
Vázená paní Ing. Knězková, chtěl bych se zeptat jak dopadla žádost
odor.organizace na změnu vyplácení tzv. odměn za směnu u lekařů a
ostatních. Také bychom rádi věděli z jakých finančních prostředku
budou tyto odměny vypláceny.
Žádáme také o informaci z jakých finančních prostředků a kolik fin.
prostř. se kompletně vyplatilo advokatní kanceláři Pavlík. Děkuji za
odpověď obratem. B.Zrza předseda ZO OS Brno
---------- Původní e-mail ----------

Od: Bohuslav Zrza <ZrzaB@seznam.cz>
Komu: Knězková Naděžda Ing. <knezkova.nadezda@zzsjmk.cz>
Datum: 24. 7. 2017 14:38:56
Předmět: RE: Žádost o informaci
Dobrý den, po naší ústní domluvě posílám návrh ZO
Brno, aby finanční příspěvky za výjezd byli rozděleny
stejně jako v roce 2016. Myslíme, že nelze v jedné
organizaci různě rozdělovat finanční prostředky za stejnou
pracovní činnost.
S pozdravem B.Zrza
---------- Původní e-mail ---------Od: Knězková Naděžda Ing.
<knezkova.nadezda@zzsjmk.cz>
Komu: 'Bohuslav Zrza' <ZrzaB@seznam.cz>
Datum: 14. 7. 2017 8:44:03
Předmět: RE: Žádost o informaci

Dobrý den,
Vzhledem k tomu, že mám do 24.4.2017
dovolenou, prosím, mohl byste se za
mnou zastavit ten další týden po
24.7.2017? Část Vaší informace v závorce
není zcela správná.
S pozdravem
N.Knězková

From: Bohuslav Zrza
[/src/compose.php?
send_to=ZrzaB@seznam.cz]
Sent: Thursday, July 13, 2017 8:32 PM
To: Ing. Naděžda Knězková
Subject: Žádost o informaci

Vážená paní náměstkyně Ing. Knězková, na
provozní poradě VZ Hustopeče máme v
zápise jeden bod kterému nerozumím
(rozhodnutí o finančních příspěvcích na
služby u lékařů od 1.7.do 31.12.2017. NLZP
bude řešeno formou odměn). Mám dotaz,
proč to nebylo projednáno s odborovou
organizací, tak jako v loňském roce. Bude
rozdělení stejné jako loni? A z jakých fin.
zdrojů budou tyto příspěvky vyplaceny.
Děkuji za odpověď. B.Zrza

