Zásady hospodaření ZO SOSaD Sokolov na rok 2019
1.

Sociální oblast ve prospěch členů ZO SOSaD a dary

60.000,- Kč

a) podpora při úmrtí člena
(doložit doklad o zaplacení)
b) podpora při úmrtí člena ZO následkem pracovního úrazu
(doložit doklad o zaplacení)
c) dar při návštěvě dlouhodobě nemocných členů ZO a jubilantů do výše
(dlouhodobá nemoc = od dvou měsíců výše,maximálně 4x za rok)
d) dar při prvním odchodu do důchodu (částka je závislá na délce
členství v ZO – rozhoduje ZV) do výše
e) dar při dovršení 50let věku (částka je závislá na délce
členství v ZO – rozhoduje ZV) do výše
f) dar při narození dítěte (kopie RL )
g) dar členům ZO (o částce rozhoduje ZV) do výše
h) podpora při úmrtí rodinného příslušníka
(doložit doklad o zaplacení)
ch nenávratná půjčka z prostředků ZO (viz. stanovená kriteria) až do výše
i) příspěvek členovi na pojištění (min. členství 6 měsíců) 1x ročně

2 000 Kč
2 500 Kč
200 Kč
1 000 Kč
1 500 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
3 000 Kč
400Kč

Nárok na veškeré požitky z této oblasti je podmíněn plněním čl.10b a10c
Stanov SOSaD do vyčerpání výše uvedené celkové částky!
2. Kultura, sport, vzdělání

50 000 Kč
35 000 Kč
10. 000 Kč
5. 000 Kč

a) Kultura
b) Sport
c) Vzdělání
( D Test, poplatky za školení, zákony,Sondy )

Vyplácení na kulturní a sportovní akce z prostředků ZO je podmíněno
plněním čl. 10b a 10c Stanov SOSDaD do vyčerpání výše uvedených částek!
3. Dětská rekreace
Na jedno dítě (max. do 18. let) – 1x ročně
(doložit žádost a potvrzení o zaplacení)

10 000 Kč
příspěvek

700Kč

Poskytnutí příspěvku je podmíněno plněním čl. 10b a 10c Stanov SOSaD
do vyčerpání výše uvedené částky!
4.Organizační, hospodářské a jiné výdaje, schůze
a) refundace mezd
b) věcné náklady, kancelářské potřeby, poštovné, telefonní
poplatky, poplatky peněžním ústavům
c) kytice, nebo věnec při úmrtí člena ZO

84 000 Kč
8 000 Kč
20 000 Kč
3 000 Kč

d) schůze
e) odměna předsedovi ZO dle dohody o provedení práce
(paušální částka 2 000 Kč měs. na základě vyjádření RK ZO)
f) odměna pokladníkovi dle dohody o provedení práce
(paušální částka 2 000 Kč měs. na základě vyjádření RK ZO)

5. Podpůrný fond

7.Rozpočtová rezerva

5 000 Kč
24 000 Kč
24 000 Kč

1.950 Kč

11.241 Kč

Konference ZO SOSaD Sokolov zmocňuje ZV SOSaD Sokolov po projednání RK ZO
k provádění v rozpočtu a zásad hospodaření v průběhu roku.Na nejbližší konferenci
nebo členské schůzi uvede důvod .
Konference dále zmocňuje ZV SOSaD Sokolov po projednání s RK ZO k vyřazení
a likvidaci nepotřebného majetku ZO. Na nejbližší konferenci nebo členské
schůzi uvede důvod.

Pokladní limit

5 000 Kč

Pokladní limit lze překročit při vyplácení částek schválených při jednání ZV ZO, nebo
je-li očekáván větší příjem do pokladny ZO. Dočasné překročení pokladního limitu
bude projednáno na zasedání ZV a bude uvedeno v zápisu z jednání ZV ZO.
Ostatní
V nutných případech je předseda ZO po dohodě se členem RK ZO oprávněn rozhodnout
o vyplacení částky do 3 000 Kč .Vyplacenou částku zdůvodní na nejbližším jednání
ZV ZO.
Zásady hospodaření ZO SOSaD Sokolov se vztahují na aktivní členy a aktivní
důchodce:

Kritéria pro poskytnutí nenávratné půjčky
Na základě žádosti v případě živelné pohromy.
Každá žádost bude posuzována jednotlivě za účasti žadatele na jednání ZV.

