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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 4 / 2016
 Usnesení konference:
„Konference ZO OSŽ Všetaty:







schvaluje program konference, složení mandátové a návrhové komise a rozpočet a zásady hospodaření pro
rok 2016,
bere na vědomí zprávu z jednání vyšších odborových orgánů, zprávu o činnosti ZO, zprávu o hospodaření a
čerpání rozpočtu za rok 2015, zprávu revizní komise, zprávu mandátové komise,
děkuje hostům za účast na jednání a za jejich příspěvky,
doporučuje členům uzavírat pojištění odpovědnosti prostřednictvím OSŽ a to v plné výši, dodržovat
pracovní a technologické postupy,
pověřuje předsedu ZO p. Tomana zvyšováním plnění u preventivních programů u pojišťovny ZP MV.
pověřuje předsedu ZO p. Tomana zjistit u předsedy podnikového výboru při SŽDC Mgr. Malého příjem za
střežení pracoviště, kdy částka menší než 2000 Kč měsíčně se nezapočítává do výpočtu důchodu.“

 Zásady hospodaření

Zásady hospodaření ZO OSŽ Všetaty pro rok 2016
Provozní a hospodářské výdaje


Náklady spojené s činností ZO (tiskopisy, poštovné, poplatky za vedení účtu, kancelářské prostředky, mobilní telefon a
internet předsedy ZO a hospodářky, pronájem prostor pro schůze, náklady spojené s provozováním webové stránky,
případné mzdové náklady uvolněných funkcionářů, cestovní náhrady, apod.) – hradí se i z příspěvku SF a FKSP
 Úhrada kytic a věnců při pohřbu člena………………… do 1 200 Kč
 Příležitostné příjmy za činnost ve prospěch ZO…….... do 10 000 Kč (dle rozhodnutí ZV)
 Schůzová činnost – při schůzování se poskytuje občerstvení u chůzí:
 trvajících do 3 hodin ………...do 100 Kč na osobu
 trvajících více než 3 hodiny ... do 150 Kč na osobu
(možno ve výjimečných případech navýšit až do částky 200 Kč dle rozhodnutí ZV)
Sociální podpory, dary a příspěvky










Podpora při úmrtí člena…………………………………...1 000,- Kč
Podpora při úmrtí člena pracovním úrazem, pokud nepůjde o hrubé porušení pracovní kázně… 1 500 Kč
Náklady na právní pomoc při pracovně právních sporech – hradí se dle rozhodnutí ZV
Podpora při dlouhodobé nemoci trvající déle než 3 měsíce….500 Kč
Podpora pro dlouhodobě nemocné samoživitele s dítětem ve vlastí péči dle rozhodnutí ZV.. do 2 000 Kč
Podpora při živelných pohromách a při řešení složitých neočekávaných sociálních situací
dle rozhodnutí ZV.…do 5 000 Kč
Dary k výročí členů od 50 let (50, 55,60,65….)……………..500 Kč
Dar k narození dítěte člena……………………………...….1 000 Kč
Odchod do důchodu………………………………………….500 Kč
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Dar za bezplatný 50-tý odběr krve nebo jinou obecně prospěšnou činnost člena dle rozhodnutí ZV (pokud nebyl
poskytnut příspěvek ze SF nebo FKPS)……….…...…..do 500,- Kč
Dary členům dle rozhodnutí ZV (Mikuláš, Den dětí, kalendáře….)
Příspěvek na konzumaci na In-kartu pro aktivní členy ..……200 Kč
pro důchodce………….120 Kč

Kultura
 Náklady na pořádání kulturních akcí pro členy ZO a jejich rodinné příslušníky (společně se SF a FKSP)
 Náklady na odborová školení se hradí v plné výši
 Nákup pomůcek pro činnost ZV OSŽ a RK OSŽ (např. Zákoníky)
Sport a relaxace
 Náklady na sportovní akce pořádané ZO (společně se SF a FKSP)
 Příspěvek na relaxační pobyty a masáže členů (společně se SF a FKSP)
 Při reprezentaci ZO se hradí startovné dle rozhodnutí ZV
Rekreace


Příspěvek na rekreaci členů (pouze pokud poskytuje SF nebo FKSP zaměstnavatele)

 Příspěvek na dětskou rekreaci (pokud není poskytnut ze SF nebo FKSP)……….1 000 Kč na dítě a rok
Jiné náklady (pro mimořádné výdaje dle rozhodnutí ZV)


Příspěvek do Podpůrného fondu OSŽ……………..………do 5 000 Kč

Za dítě člena je pro potřeby těchto zásad považováno dítě v péči člena do věku 15 let.
Za rodinného příslušníka je pro potřeby těchto zásad považováno dítě, manžel/ka, registrovaný partner/ka, druh/družka.
Za důchodce je pro potřeby těchto zásad považován člen, který za členství v naší organizaci odešel do starobního důchodu a platí
udržovací nebo členský příspěvek.
Usnesení konference:
„Na neočekávané výdaje je ponechána Rozpočtová rezerva. O jejím využití smí rozhodnout ZV ZO OSŽ Všetaty po projednání
s RK a je povinen informovat členy ZO o důvodech na nejbližší členské schůzi (konferenci).“
Pokladní limit je stanoven na 50 000,- Kč. Tento lze před plánovaným větším výdajem krátkodobě překročit.

Více na www.oszvsetaty.cz a nové stránky OSŽ www.osz.org
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