ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY
OSŽ ZO železniční stanice V LETECH 2020-2022
V souladu s platným vzorem Zásad hospodaření pro ZO OSŽ a ostatních právních a vnitro odborových
předpisů se stanovují tyto Zásady hospodaření s prostředky sloučených ZO OSŽ . Veškerá plnění jsou
pro kalendářní rok, pokud není výslovně uvedeno jinak.

1) Příspěvky:
-

-

při prvním odchodu do starobního, předčasného nebo plného invalidního důchodu,
odchodu v rámci organizační změny za podmínky odpracovaných 10 let u ČD a.s., SŽDC,
ČD Cargo, nástupnických firem a jejich dceřiných společností bez přerušení s max. délkou
5 let před nárokem na starobní důchod
dar do 3000,při životním jubileu 50.let
dar do 3000,-

Výše těchto darů je maximální, skutečná výše se určí orientačně za každých pět let v
odborech částkou 500,- Kč.
-

Při životních výročí seniorů od 65 let

dárkový koš v hodnotě 500,-

-

při narození dítěte

-

za přínos ve prospěch ZO OSŽ

-

za práci hospodáře ZO

-

dar pro aktivního člena, práce neschopného více než 28 dní

-

příspěvek pro rozvoj společenské aktivity

1000,poukázka

do 2000,-

4 % z čl.příspěvků připsaných na účet
poukázka 500
200,-

Na účastníka úsekové schůze, max.1x ročně, podmínkou pro čerpání je nahlásit termín
členovi ZV, vztahuje se i na seniory
-

úmrtí aktivního člena, na základě kopie Fa pozůstalých

2.000,-

-

úmrtí člena (důchodce), na základě kopie Fa pozůstalých

1.000,-

-

příspěvek do podpůrného fondu OSŽ

5000,- ročně

- příspěvek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli
-

nevratná výpomoc

200,do 5.000,- Kč

-

návratná sociální výpomoc
do 10.000,- Kč
O přidělení sociální podpory rozhoduje ZV při svém jednání a poskytuje se pouze v
obzvláště tíživých životních situacích.

-

Udržovací příspěvek seniora

200,- / rok

2). Kulturní, sportovní a rekreační činnost:
- příspěvek nebo dotace na vstupné pro jednotlivé návštěvy kulturních, sportovních či vybraných
společenských akcí
stanoví ZV
-

příspěvek nebo dotace na pořádání nebo spolupořádání kulturních, sportovních nebo rekreačních
činností
stanoví ZV

-

příspěvek na dopravu na výše uvedené akce

stanoví ZV

3). Individuální bonusy aktivních členů:
Výběr se přihlašuje při prvním čerpání v roce, vždy pouze jeden bonus:
- příspěvek na wellness

- 1000,- Kč

Doklad vystaven jméno člena, pobyt 2-4 dny, v dokladu musí být uvedeno, že se jedná o wellness
pobyt nebo relaxační pobyt + vypsané procedury nebo cvičební programy, které zahrnuje, cena v
min. výši 1500,- Kč za osobu, termín konání. Doložit potvrzení o absolvování.
- sportovní bonus

-1000,- Kč

– kulturní bonus
MultiSport karta

- 1.000,- Kč- 1200,- Kč

Doložit vstupenky z akce s vlastnoručním podpisem, ten prokazuje vlastní účast.

4). Provozní a schůzovní činnost:
- hospodářské výdaje (bankovní poplatky, nákup materiálu, informačních médií, účast na školení,
refundace mzdy účastníků odborových akcí, pojištění akcí a materiálu…) v potřebné výši
- náklady na schůzovní činnost

100,- Kč na účastníka

Všechny částky jsou uvedeny v Kč, jsou maximální. Na uvedené příspěvky ani dary není právní nárok.
Veškeré výhody jsou dostupné výhradně pro členy, kteří dle Stanov OSŽ hradí své členské příspěvky
v stanovené výši po dobu nejméně 12 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Na každou odborovou akci,
konanou samostatně nebo ve spolupráci s druhými subjekty bude stanoven celkový rozpočet, který
schválí ZV. Z něho bude schválen položkový rozpočet, za jeho plnění a nepřekročení odpovídá
pověřený člen ZO OSŽ Mladá Boleslav.
Předseda ZO OSŽ je oprávněn rozhodnout o použití prostředků do výše 15.000,- Kč jednorázově
Denní limit pokladní hotovosti je stanoven ve výši 30.000,- Kč.

V případě očekávaní zvýšení výdajů, lze tento limit jednorázově navýšit až do předpokládané výše
výdajů. Na nejbližším zasedání ZV, bude ZV s touto skutečností seznámen.
Členská schůze pověřuje ZV ve spolupráci s RK ke změnám rozpočtu v průběhu období, pokud
vzniknou akce nad rámec rozpočtu nebo těchto zásad.
Na základě těchto Zásad se sestavuje rozpočet.
Tyto Zásady hospodaření byly navrženy a schváleny na členské konferenci dne 17. 12. 2019.

Libor Šimůnek
předseda OSŽ ZO železniční stanice

