Zásady hospodaření
na rok 2017

ZO OSŽ S K A N S K A ŽS a.s.
Těmito zásadami se řídí všichni členové ZO OSŽ, podle schváleného ročního rozpočtu. Čerpání se
týká pouze členů ZO a jejich rodinných příslušníků uvedených v zásadách hospodaření. Pokud není
v těchto zásadách řešena některá oblast hospodaření, řídí se zásadami vydanými Ú - OSŽ.

Zdroje finančního zabezpečení ZO OSŽ.
Příjmy:






členské příspěvky z nichž 40% tvoří odvod na Ú - OSŽ
kulturní a sportovní akce (50% z ceny vstupenek)
dary od jiných subjektů (např. od a.s.)
úroky z běžného účtu
ostatní příjmy

Výdaje:
Sociální oblast ve prospěch členů
podpora pozůstalým při úmrtí člena
podpora pozůstalým při úmrtí člena následkem pracovního úrazu
sociální výpomoc nenávratná - podléhá schválení ZV OSŽ
sociální výpomoc návratná - poskytuje se po schválení ZV OSŽ
ve vyjímečných případech dle následujících zásad:
- minimálně 1 rok členství v ZO OSŽ Skanska ŽS a.s.
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- doklad o sociálních důvodech
- splatná do 1 roku, dle splátkového kalendáře
- ručitel – zaměstnanec a člen naší ZO
- při RPP splatit do 1 měsíce

2 000 Kč
3 000 Kč
do 5 000 Kč

do 10 000 Kč

Příspěvky
Jsou poskytovány na základě rozhodnutí a schválení ZV OSŽ. Příspěvky mohou být věcné nebo
finanční. Podmínkou pro obdržení příspěvku je délka členství v ZO OSŽ, minimálně jeden rok.
při návštěvě nemocného člena (min.14 dní)
do
300 Kč
při ukončení pracovního poměru člena z důvodu prvního odchodu do
do 3 000 Kč
důchodu (starobní, invalidní, předdůchod, předčasný)
při dovršení 50, 55, 60 a 65 let věku
do 3 000 Kč
při narození dítěte
do 2 000 Kč
ostatní dary dle rozhodnutí ZV OSŽ
do 10 000 Kč

Rekreace
Aktivním členům ZO OSŽ (ne rodinným příslušníkům) může být přiznán příspěvek na rekreaci do
výše 20% ceny poukazu, maximálně 3.000 Kč za rok, po skončení rekreace a předložení potvrzení o
zaplacení. O výši příspěvku rozhoduje ZV OSŽ.
Dále ZO OSŽ přispívá na zájezdy pořádané nebo spolupořádané ZO OSŽ do 50% ceny. Příspěvek je
poskytnut pro člena a rodinné příslušníky - manžela (ku), druha, družku a nevýdělečně činné dítě do 18
let věku. Vyjímku z příspěvku na zájezdy tvoří Klub důchodců.
Kulturní a sportovní akce
Všem členům (ne členům platícím pouze udržovací příspěvek – 200 Kč ročně) bude poskytnut na
konci roku příspěvek dle rozhodnutí ZV OSŽ.
Mimo tento příspěvek ZO OSŽ poskytuje 50% příspěvek na kulturní a sportovní akce, které jsou
zajišťovány ZV, DV, úseky OSŽ pro minimálně 3 členy ZO. Příspěvek je poskytnut pro člena a
rodinné příslušníky, jako v předchozím odstavci v maximální výši 2 000 Kč za rok. Dále pak 100%
úhradu provozovaných sportovních činností aktivních členů, které jsou projednány na ZV OSŽ
v částce do 2 000 Kč pro člena ZO za rok.
Dětská rekreace a zájmová činnost
Příspěvek je možný a o jeho výši rozhoduje ZV OSŽ u dětských táborů, škol v přírodě, jazykových
kurzů (i v zahraničí), sportovního soustředění a dalších zájmových pobytů, včetně zájmové činnosti
pořádané DDM, TJ, ZŠ atd. Přispívá se dětem odborářů do 16 let jejich věku. Maximální možný
příspěvek je do 2 000 Kč za rok na jedno dítě.
Klub důchodců
Klub důchodců si organizuje veškeré akce dle plánu akcí na základě stanovené částky v rozpočtu ZO
OSŽ, která je max. do 40 000 Kč za rok. Členský příspěvek je 200 Kč ročně.
Hospodářsko-správní výdaje
Materiálové a investiční náklady pro zabezpečení činnosti ZO OSŽ
Cestovní náhrady na činnost členů
Věcné náklady na činnost (tisk, kancelářské potřeby, pronájem místností, pojištění, atd.)
Příspěvek na občerstvení při schůzích činí:
jednání do 2 hodin
max. 50 Kč
jednání nad 2 do 5 hodin
max. 200 Kč
jednání nad 5 hodin
max. 500 Kč
Dokladem pro čerpání je zápis a podepsaná prezenční listina.
Předseda ZO OSŽ může ve vyjímečných případech rozhodnout o čerpání částky nad rámec stanovený
rozpočtem do maximální výše 20 000 Kč. Na nejbližším zasedání ZV OSŽ podá informace a důvody
čerpání.
Pokladní hotovost
Pokladní hotovost může činit maximálně 20 000 Kč.
Schváleno ZV OSŽ dne

a konferencí ZO OSŽ SKANSKA ŽS a.s dne 2. 3. 2017

