ZO OS zdravotnictví a sociální péče Fakultní nemocnice Plzeň

15.10.2018

Rozpočet ZO OS ZSP FN Plzeň na rok 2019
Výnosy z činnosti podle stanov
Příjmy z členských příspěvků
Využití části peněžních prostředků z
Akciového prémiového dluhopisu ČS -

2019
v tis. Kč
1 827
0

Náklady na činnost podle stanov

2019
v tis. Kč

Odvod členských příspěvků OSZ

464,0

Odvod z členských příspěvků do ZF

57,0

Vzdělávání odborové, jazykové, PC a ostatní

Sociální činnost
Dary členům

25,0
36,0
320

z toho na dopravu do práce nebo na
parkování v roce 2018

235,0

Příjmy z kulturních a sport. akcí

11

Kultura, sport, zdraví

190,0

Příjmy ze zájezdů pořádaných ZO

20

Rekreace a zájezdy

170,0

Příjmy z akcí pro děti

15

Výdaje na děti a důchodce

140,0

Náklady na provoz

685,0

Úroky z BÚ a spoř. účtů **

z toho:
z toho provozní náklady včetně schůzové
činnosti
z toho mzdy
z toho náklady na vedení podvojného
účetnictví, provádění plateb a správu
Srážková daň

5

Výnosy celkem

1 878

Náklady celkem

Hospodářský výsledek po zdanění
("+" Zisk /"-" Ztráta")

-210

Ztráta bude kryta z účtu
nerozděleného zisku minulých let

**zdaněny srážkovou daní v okamžiku
připsání na účet
Datum sestavení návrhu rozpočtu 15.10.2018
Za firmu Jaroslav Němec SWN:
Jaroslav Němec v.r.

100,0
465,0
120,0
1
2 088

Rozpočet schválený členskou schůzí 13. 11.2018
Ing. Za ZO OS ZSP FN Plzeň:
Martina Suchá v.r.

Příspěvek na dopravu do zaměstnání nebo parkování ve FN v roce 2019
Pro stabilizaci členské základny a nábor nových členů předkládáme Členské schůzi
následující návrh na jednorázový jednotný příspěvek na dopravu do zaměstnání nebo
parkování ve FN ve výši 500 Kč pro každého člena odborů - podle členství k 30. červnu
2019. Podmínkou pro výplatu příspěvku členu ZO je:
1. pracovní poměr ve Fakultní nemocnici na dobu neurčitou nebo na dobu určitou
minimálně do konce roku 2019. Dokladem bude místopřísežné prohlášení člena ZO a ZO
může provést namátkovou kontrolu
2. trvání členství v ZO FN Plzeň 6 měsíců před poskytnutím příspěvku (tj. minimálně od
ledna 2019)
Výplata bude probíhat v září 2019 prostřednictvím úsekových důvěrníků.
Ke krytí tohoto příspěvku bude využit nerozdělený zisk minulých let, který byl ponechán na
účtu nerozděleného zisku.
Němec

