Zápis
ze členske sčhůze
Odborove organizače PILA Ptení
Místo jednání:

Hospoda U Růžičků, Čunín

Datum jednání:

10. 3. 2018

Zahájení jednání:

15.00h

Ukončení jednání:

18.00h

Přítomni:

dle presenční listiny

Omluveni:

dle presenční listiny

Účast:

Členské schůze se z celkového počtu 102 členů, zúčastnilo 38 členů, tj.
celkem 37,3%

Program členské schůze:
1.
Zahájení
2.
Informace o činnosti
3.
Zpráva o hospodaření za rok 2017
4.
Schválení Limitů hospodaření
5.
Plán činnosti na rok 2018
6.
Schválení změn Stanov
7.
Návrh Rozpočtu 2018
8.
Různé
9.
Usnesení
10.
Závěr
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K jednotlivým bodům jednání:
1) Zahájení
Předseda Jaroslav Juryšek zahájil členskou schůzi a přivítal všechny přítomné.
Následně byl schválen program členské schůze a předseda přítomné seznámil s organizací
členské schůze.
2) Informace o činnosti
Předseda podal přítomným zprávu a činnosti Odborové organizace v uplynulém roce, o
činnosti pro členy, o uskutečněných zájezdech a dalších aktualitách. Dále informoval situaci a
vzájemných vztazích mezi vedením odborové organizace a vedením firmy. O podpisu Dodatků
ke KS platné pro roky 2017-18. Informoval rovněž o stavu členské základny a situací
s odborovou organizovaností ve firmě.
3) Zpráva o hospodaření 2017
Předseda přítomné seznámil se Zprávou o hospodaření Odborové organizace za rok 2017.
Krátce byly okomentovány jednotlivé položky přednesené Zprávy o hospodaření. Především
byla zmíněna výrazná úspora na odvodech vystoupením z OS DLV a sjednání příspěvku na
činnost organizace od Javořice, a.s. i v roce 2017 a 2018. Závěrka hospodaření za rok 2017 byla
jednomyslně schválena.
4) Schválení Limitů hospodaření
Předseda přednesl návrh změn v Limitech hospodaření, kdy byly některé příspěvky upraveny a
nově byl navržen příspěvek na pojištění proti škodě způsobené zaměstnavateli. Úprava se
rovněž týká příspěvku funkcionářům a členům při životních výročích. Limity hospodaření byly
v předložené variantě jednomyslně schváleny.
5) Plán činnosti na rok 2018
Předseda navrhl plán činnosti na rok 2018 s tím, že se v průběhu roku uskuteční celkem sedm
zájezdů. Plán činnosti byl jednomyslně schválen.
6) Schválení změn Stanov
Předseda přednesl a zdůvodnil návrhy změn Stanov: nová ustanovení o členství v Odborové
organizaci a dále nové stanovení členských příspěvků. Rovněž potom i úprava ve složení
statutárního orgánu Odborové organizace. Stanovy včetně předložených návrhů byly
jednomyslně schváleny.
7) Návrh rozpočtu na rok 2018
Předseda přednesl Návrh rozpočtu Odborové organizace na rok 2018. Návrh rozpočtu na rok
2017 byl jednomyslně přijat.
8) Různé
Předseda informoval o činnosti a aktuálních nabídkách Svazu Nové odbory. Stejně tak i
plánovaných akcích: Podzimní Ludvíkov 2018–září, Chorvatsko 2018–červen, červenec a srpen.
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Dále upozornil na výročí 20 let od vzniku odborů na pile. Informoval rovněž i situaci
v odborovém prostředí.
9) Usnesení členské schůze
Předseda přednesl přítomným návrh usnesení z členské schůze. Všechna Usnesení byla
jednomyslně schválena /viz. Příloha/
10) Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast. Pozornost a zájem o činnost organizace.

Zapsala: Dana Růžičková
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Přílohy k Zápisu:

Usnesení
ze č lenske sčhůze Odborove organizače PILA Ptení konane dne
10. 3. 2018 v Hospode U Rů zič ků v Čůní ne
Členská schůze po projednání:
I.

BERE NA VĚDOMÍ
1. Zprávu předsedy o účasti na členské schůzi při jejím jednání, ze které vyplývá, že
jednání schůze je usnášeníschopné a všechna přijatá usnesení jsou platná

pozváno bylo celkem
104 členů

přítomno je
38 členů, tj. 36,5 %

pro přijetí usnesení je potřebných
20 hlasů
2. Stanovisko Revizora účtu k Závěrce hospodaření za rok 2017
3. Informaci předsedy Jaroslava Juryška o činnosti za rok 2017 a aktuální situaci
v komunikaci s vedením společnosti
4. Informace o sjednání Dodatku ke Kolektivní smlouvě pro roky 2017-18
5. Informace předsedy Jaroslava Juryška o činnosti Svazu Nové odbory a nabídkách
výhod

II.

SCHVALUJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

III.

POVĚŘUJE
1.

IV.

Program členské schůze
Výsledky hospodaření za rok 2017
Limity hospodaření odborové organizace
Změny Stanov Odborové organizace
Rozpočet na rok 2018
Plán činnosti na rok 2018
Složení Výboru Odborové organizace dle platných voleb z roku 2015 s tím, že
mandát členům Výboru vyprší dle Stanov vyprší v březnu 2020.

Řízením členské schůze pana Jaroslava Juryška

ZVOLILA
1.

Zapisovatelem schůze p. Danu Růžičkovou a ověřovatelem zápisu Jaroslava
Juryška

Schváleno účastníky členské schůze dne 4. 3. 2017 ve Ptenském Dvorku
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LIMITY PRO POUŽITÍ FINANČNÍČH PROSTŘEDKŮ
Odborové organizace PILA Ptení

A) Schůze orgánů, porady, aktivy, školení a další akce Odborové organizace
Občerstvení (1x denně)
Stravování – celodenní

220Kč/osoba
220Kč/osoba

B) Oceňování členů Výboru Odborové organizace
Ocenění členů Výboru při ukončení funkce formou daru (peněžního nebo nepeněžního)
v jednotlivém případě až do výše 1 000Kč.
C) Ostatní výdaje na činnost Odborové organizace
1)

Náhrady mezd poskytované dle vyhlášky č.172/73 Sb. o uvolňování k výkonu
funkce v odborech – výše úhrady na základě refundačního listu a faktury vystavené
mzdovou účtárnou.

2)

Náhrady jízdních výdajů funkcionářům při akcích a jednáních Odborové organizace
•
•

Jízdné veřejným hromadným prostředkem, včetně MHD na základě
předložených jízdenek,
Při použití soukromého vozidla přísluší náhrada v paušální výši 2Kč/km.
Náhrada ve stejné výši přísluší i pro cestu zpět. Použití soukromého vozidla
je pouze na základě předchozího souhlasu předsedy.

3)

Příspěvek členům Odborové organizace při dosažení 50 a 60 let věku formou daru
(peněžního anebo nepeněžního) až do výše 1 000Kč.

4)

Příspěvek členům Odborové organizace při prvním odchodu do starobního
důchodu formou daru (peněžního anebo nepeněžního) až do výše 1 000Kč.

5)

Výdaje na zabezpečení péče o členy a jejich rodinné příslušníky. Všechny příspěvky
jsou poskytovány ve výši za kalendářní rok a členové si o ně musí žádat sami. Na
výplatu příspěvků není právní nárok a v odůvodněných případech může být jejich
výplata členovi zamítnuta. Výplata jednotlivých příspěvků, pakliže je prováděna
v peněžní formě, je zpravidla zasílána bezhotovostně na BÚ člena. Člen si může o
jednotlivé dávky požádat nejdříve po 6 měsících členství v Odborové organizaci:
- Příspěvek na tábory pro děti členů. Stejně tak i na sportovní akce, soustředění,
lyžařské kurzy apod. dětí členů ve výši 50 % z ceny, maximálně však 500Kč/rok
na každé dítě člena do dovršení 18 let, dle předloženého dokladu o zaplacení, a
to jednou ročně.
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- Příspěvek členům na kulturu a sport (návštěva kina, divadla, sportovního utkání
apod.) ve výši max. 400Kč/člen/rok. Jde o součet hodnot průběžně
předkládaných vstupenek až do maximální výše za kalendářní rok. Dále lze
uplatnit za pronájem sportoviště či sportovního zařízení (hřiště, kurty, kuželky
apod.).
- Příspěvek na rekreaci členům ve výši 50 % z ceny, maximálně však
500Kč/člen/rok. Částka se vyplácí na základě předložené fotokopie dokladu o
zaplacení zájezdu či o uhrazení pobytu v libovolném rekreačním zařízení.
- Příspěvek na kytku či věnec při pohřbu člena maximální do výše 1 000Kč.
- Příspěvek členům na Vánoce ve výši max. 500Kč/člen. Příspěvek je vyplácen
v měsíci prosinci ve výši a formě dle rozhodnutí Výboru Odborové organizace,
v peněžní či nepeněžní formě (např. Dárkovou poukázkou, dárkovým balíčkem
apod.).
- Příspěvek na pojištění členů, kteří mají uzavřenu, či si sjednaní Pojištění
zodpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Příspěvek je
poskytován ve výši 100% sjednaného pojistného, max. 500Kč/rok, pouze na
základě předložené sjednané smlouvy a dokladu o zaplacení pojistného.
6) Další výdaje:
- drobný nákup (hospodář, předseda)
• kancelářské potřeby
• nákup vybavení
• nákup literatury a časopisů

do max. 2 000Kč/rok
do max. 10 000Kč/rok
do max. 5 000Kč/rok

- paušální příspěvek členům Výboru na telefon a internet ve výši:
• Předseda
1 250Kč za každý měsíc
• Hospodář
1 000Kč za každé čtvrtletí
D) Závěrečné ustanovení
1)

Limity pro použití finančních prostředků jsou nedílnou součástí Zásad hospodaření
Odborové organizace PILA Ptení.

2)

Limity vstupují v platnost dnem schválení členskou schůzí Odborové organizace
PILA Ptení dne: 10.3.2018 a jejich účinnost je od 1.1.2018.

3)

Schválením těchto Limitů pozbývají platnosti a účinnosti všechny předchozí Limity
hospodaření.

4)

Limity mohou být v případě nepříznivého vývoje hospodaření, či při výrazných
výpadcích v příjmech přiměřeně upraveny Výborem, tak aby byl dodržen
plánovaný hospodářský výsledek schváleného rozpočtu Odborové organizace.

Členská schůze Odborové organizace PILA Ptení dne 10.3.2018
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Zpráva o hospodaření
Odborové organizace PILA Ptení
za rok 2017
Rozpočet

Skutečnost

Čerpání

Příjmy
Členské příspěvky
Příspěvek zaměstnavatele dle PKS
Vrácená platba
Refundace ze SF
Ostatní příjmy
Účastnické poplatky za zájezdy

Celkem příjmy

200 000,00 Kč
50 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
100 000,00 Kč

232 954,00 Kč
50 000,00 Kč
16 000,00 Kč
10 800,00 Kč
24 924,00 Kč
364 068,00 Kč

116,48 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
364,07 %

350 000,00 Kč

698 746,00 Kč

199,64 %

Rozpočet

Skutečnost

Čerpání

Výdaje
Odvod členských příspěvků na OS
Příspěvky členům dle Limitů organizace
včetně výplaty ze SF
Vánoční balíčky 2017
Příspěvky funkcionářům
Poštovné
Členská schůze
Zájezdy - doprava, vstupné
Drobný nákup a nákup literatury
Bankovní poplatky
Ostatní výdaje

Celkem výdaje

Stavy
k 1.1.2017
k 31.12.2017

Pokladna
2 402,00 Kč
2 752,00 Kč

72 000,00 Kč

90 660,00 Kč

125,92 %

40 000,00 Kč
80 000,00 Kč
10 000,00 Kč
0,00 Kč
13 000,00 Kč
120 000,00 Kč
5 000,00 Kč
0,00 Kč
10 000,00 Kč

39 800,00 Kč
51 218,77 Kč
13 000,00 Kč
1 710,00 Kč
11 449,00 Kč
459 972,09 Kč
8 621,68 Kč
620,77 Kč
25 847,73 Kč

99,50 %
64,02 %
130,00 %
0,00 %
88,07 %
383,31 %
172,43 %
0,00 %
2584,77 %

350 000,00 Kč

702 900,04 Kč

200,83 %

Běžný účet
4 808,79 Kč
305,62 Kč

Vypracoval: Juryšek Jaroslav + Greplová Dana

7

Zápis

ze členske sčhůze
Odborove organizače PILA Ptení
Návrh rozpočtu Odborová organizace PILA Ptení
pro rok 2018
Příjmy
Vybrané příspěvky na zájezdy
Příspěvek zaměstnavatele
Členské příspěvky

Celkem příjmy

80 000,00 Kč
50 000,00 Kč
220 000,00 Kč

350 000,00 Kč

Výdaje
Odvod členských příspěvků na OS

100 000 Kč

Vánoce 2018
Příspěvky dle limitů /děti, kultura, rekreace/
Příspěvky funkcionářům
Zájezdy
Členská schůze
Drobný nákup a nákup literatury a předplatné

60 000 Kč
30 000 Kč
15 000 Kč
120 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč

Celkem výdaje

350 000 Kč

Vypracoval: Juryšek Jaroslav + Greplová Dana
14.02.2018

8

Zápis

ze členske sčhůze
Odborove organizače PILA Ptení
KALENDÁŘ ZÁJEZDŮ 2018
•

7. dubna 2018 - PODYJÍ - Návštěva hradu Bítov, dále zámku Vranov
nad Dyjí a zastávka ve Znojmě /možnost návštěvy podzemí či
prohlídka města/

•

26. května 2018 - ENERGYLANDIA /POLSKO/ - Polský
zábavní park pro celé rodiny a s velkým množstvím atrakcí jak
pro malé tak i velké návštěvníky, stejně tak i pro odvážné.

•

9. června 2018 - JESENÍKY VLAKEM - Výlet vlakem do Koutů
nad Desnou, dále lanovkou na Medvědí horu s rozhlednou,
návštěva Elektrárny Dlouhé Stráně horní nádrže, Velká
Jezerná, Jelení studánka až na sedlo Skřítek.

•

18. srpna 2018 - LEGENDIA /POLSKO/ - Oblíbená návštěva Slezského
parku v Katowicích - Zábavní park Veselé městečko, ZOO,
Lanový park, Skanzen a další /tentokrát až do noci!!!/

•

15. září 2018 - ZA BABÍM LÉTEM A BURČÁKEM NA PÁLAVU návštěva zámku Valtice a okolí, odpoledne tradiční posezení ve sklípku
rodiny Topolanských v Pavlově.

•

27. - 30. září 2018 - PODZIMNÍ PRODLOUŽENÝ VÍKEND V
JESENÍKÁCH - Ludvíkov pod Pradědem. Akce pořádaná Svazem Nové
odbory.

•

13. října 2018 - HRADY PERNŠTEJN A VEVEŘÍ - Návštěva hradu
Pernštejn a hradu Veveří + podzimní plavba po Brněnské přehradě
/bude-li voda :-)/

•

8. prosince 2018 - ADVENTNÍ VÍDEŇ - Adventní trhy v hlavním městě
monarchie

Změna programu i termínu u všech zájezdů vyhrazena
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