ZÁSADY ČERPÁNÍ ROZPOČTU
ZO OS FN PLZEŇ – r. 2018
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Podpory a dary
Příspěvek na rekreaci

Článek I.
1.

Výchovná činnost, organizační a investiční výdaje
Výchovná a kulturní činnost (školení, semináře apod.)
a) zálohy na semináře a školení pořádané výhradně OSZSP a ČMKOS
b) zvyšování kvalifikace, rekvalifikační kurzy
c) ZO OS FN Plzeň přispívá svým členům na cestovné a stravné, případné
refundace mzdy
d) příspěvek na úhradu účastnického poplatku na akce CŽV akreditované
OSZSSP - do výše 500,- Kč
e) kulturní akce pořádané ZO OS FN Plzeň

Podmínky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

dodržení stanovených kriterií pro přihlášení
včasné a závazné přihlášky na danou akci
min. délka členství žadatele v naší ZO min. půl roku
akce jsou akreditované OSZSP
na příspěvek není právní nárok
výši příspěvku stanovuje výbor

2. Organizační a investiční náklady
a) předplatné Sbírek zákonů, odborového tisku ( Sondy ), odborné literatury
apod. vše pro potřeby výboru ZO OS FN Plzeň
b) náklady spojené s činností odborového PC, kopírky, tiskárny a
programového vybavení pro potřeby hospodářské činnosti výboru ZO OS FN
Plzeň
c) hrazení administrativních nákladů ( kancelářské potřeby, telefony, faxy,
poštovné, bankovní poplatky, nákup cenin a tiskopisů apod. )
d) odměny, sociální a zdravotní pojištění z toho vyplývající
Podmínky:
a) veškeré výdaje schvaluje výbor ZO OS FN Plzeň a řídí se rozpočtem
schváleného členskou schůzí
b) na všechny výdaje musí být řádně vedené účetní doklady, za což odpovídá
účetní firma pracující pro ZO OS FN Plzeň

Článek II.

Příspěvky na děti
a) příspěvek na školy a školky v přírodě do výše 50 % max. však 1.000,- Kč na
dítě v jednom kalendářním roce
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b) příspěvek na výcvikové a jazykové kurzy do výše 50% max. však 1.000,- Kč
na dítě v jednom kalendářním roce
c) léčebné pobyty do výše 50% max. však 1000,- Kč na dítě v jednom
kalendářním roce
Podmínky:
a) příspěvky jsou pro děti do ukončení střední školy
b) příspěvek podle bodu 2.) - v případě, že kurz není pořádán školou musí být
doloženo oprávnění poskytovatele
c) příspěvek lze čerpat jedenkrát v kalendářním roce na jednu z položek podle
bodů a), b) a c).
d) délka členství žadatele v naší ZO minimálně půl roku

Článek III.
1.

Podpory a dary
Podpory

a) na nákladné zdravotnické pomůcky do výše 50% max. však 2000,- Kč jednou
za 2 (dva) roky
b) při úmrtí rodinného příslušníka ve společné domácnosti do výše 2000,- Kč
c) při dlouhodobé PN (minimálně 3 měsíce) do výše 1000,- Kč
d) na sportovně – ozdravné aktivity (rehabilitace, masáže atd.) do výše 400,Kč
Podmínky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2.

podmínkou je splnění všech členských povinností
o poskytnutí rozhoduje výbor ZO OS FN Plzeň
doklady potvrzující žádost jsou přílohou
min. délka členství v naší ZO min. ½ roku
příspěvek lze čerpat jedenkrát v kalendářním roce, u bodu a) 1x za 2 roky
na příspěvek není právní nárok

Dary
a) při jubileu 50 let věku ve výši 2000,- Kč a dalších následujících 5 let ve výši
500,- Kč
b) věrnostní dar ve výši 500,- Kč při dovršení 10 let a každých následujících 5
let členství v ZO OS FN Plzeň - za rok 0 se počítá 1991
c) při odchodu do důchodu ve výši 2000,- Kč
d) při narození dítěte ve výši 1500,- Kč

Podmínky:
a)
b)
c)
d)

Článek IV.

podmínkou je splnění všech členských povinností
o poskytnutí rozhoduje výbor ZO OS FN Plzeň
min. délka členství v naší ZO min. 1/2 roku, kromě bodu b)
na příspěvek není právní nárok

Příspěvek na rekreace
a) Příspěvek na rekreace pořádané ZO OS FN Plzeň, a to ve výši 1.500,- Kč na
člena a 750,- Kč na rodinného příslušníka.
b) Příspěvek na rekreace pořádané ve FN Plzeň – do výše 1000,- Kč pro člena
ZO OS FN Plzeň a do výše 500,- Kč na rodinného příslušníka

Podmínky:
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a)
b)
c)
d)
e)

podmínkou je splnění všech členských povinností
1x v kalendářním roce
o poskytnutí rozhoduje výbor ZO OS FN Plzeň
min. délka členství v naší ZO ½ roku
na příspěvek není právní nárok

Poznámka – Za rodinného příslušníka se považují:
- manžel/manželka zaměstnance
- druh/družka – žije-li se zaměstnancem alespoň 3 měsíce a společně uhrazují náklady na své potřeby
- partner zaměstnance podle zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, v platném znění
- nezaopatřené děti – do ukončení povinné školní docházky
- do věku 26 let, pokud se soustavně připravují na budoucí povolání
- nad 26 let pokud nemohou vykonávat výdělečnou činnost z důvodu dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu a nejsou poživatelem důchodu z důchodového
pojištění

Tyto „Zásady“ pro rok 2018 byly doplněny na členské schůzi ZO OS FN Plzeň v listopadu 2017.
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