ZÁPIS č. 69

ze zasedání fvoo fekt
konaného dne 12.1.2006

Přítomni:	Prof. Hájek, RNDr. Kňourková, Doc. Gescheidtová, Doc. Matoušek, Ing. Rozsívalová, Miroslav Sadovský


1.	Dne 2.2.2006, ve 14 hodin, se v zasedací místnosti děkanátu bude konat konference odborové organizace. FV OO zve všechny členy naší organizace a žádá úsekové důvěrníky, aby zajistili účast aspoň jednoho delegáta na 10 členů.
	Dne 27.1.2006 se bude konat jednání KOR s vedením VUT o nových mzdových tarifech, stravování zaměstnanců na ulici Kolejní a dopadech novely VŠ zákona na činnost odborů na VUT.


	Na pravidelný sjezd VOS, který se bude konat v Praze 8.2.2006 byl delegován předseda FV OO prof. Hájek.


	FV OO projednal a schválil zásady s hospodařením odborových prostředků na rok 2006. Nové zásady jsou v příloze zápisu a na www stránkách naší organizace.


	FVOO souhlasí:

s příspěvkem na dětskou rekreaci

Bohuslav Bušov		  500,- Kč



Příští zasedání FV se bude konat dne 2.2.2006 ve 1315 hodin na děkanátě FEKT.


V Brně dne 12.1.2006						Zapsala: Gescheidtová


Z Á S A D Y

pro hospodaření s odborovými prostředky základní odborové organizace FEKT v roce 2006


Finanční prostředky jsou tvořeny:
členskými příspěvky
úrokem z účtu u České spořitelny

Výdaje:
FV OO FEKT VUT v Brně stanovil pravidla pro čerpání finančních prostředků následovně:

Čerpání jednotného příspěvku:
Příspěvek od OO FEKT je maximálně do výše 500,-Kč ročně na každé nezaopatřené dítě člena OO FEKT.
na zájezdy prostřednictvím kterékoliv cestovní kanceláře,
na rekreaci na Ramzové,
	na hromadné akce pořádané v době letních a zimních prázdnin.

Příspěvky z odborových prostředků mohou být propláceny poštou, bankovním spojením nebo v hotovosti. Příspěvek na rekreaci je možné uplatnit, až po předložení dokladu o uskutečněné rekreaci, nebo zájezdu.

Zájezdy pořádané OO FEKT
Příspěvek na člena odborové organizace + jednoho rod. příslušníka (tj. manžel, manželka, dítě) v celkové výši 1000,-Kč + doprava autobusem
(K vyúčtování všech zájezdů  pořádaných OO FEKT se přiloží jmenný seznam účastníků)

Vánoční kolekce
Jedna vánoční kolekce v hodnotě 150,-Kč k vánocům pro nezaopatřené děti (do 15 let včetně) členů OO FEKT.
(K vyúčtování se přiloží jmenný seznam dětí)

Návštěva nemocného
OO FEKT poskytne dárek při návštěvě nemocného člena OO FEKT.  Dárek je věcný a je ho možné poskytnout při pracovní neschopnosti delší než 1 měsíc až do hodnoty 200,-Kč. 
(Nárok dokládá úsekový důvěrník dokladem o zaplacení)

Knihy do OO FEKT knihovny
Nákup knih do OO FEKT ve výši 1.000,-Kč za rok. 
(Nárok se dokládá dokladem o zaplacení)

Dárek při narození dítěte
OO FEKT poskytne svému členovi dárek při narození dítěte v hodnotě 500,- Kč. 
(Nárok dokládá člen OO FEKT dokladem o zaplacení)

Podpora při úmrtí
člena základní odborové organizace 1.000,-Kč,
člena základní odborové organizace následkem pracovního úrazu 2.000,-Kč,
	zakoupení kytice na pohřeb zesnulého člena OO FEKT do 500,-Kč.
(Nárok se dokládá dokladem o zaplacení, kopii úmrtního listu)

Senior klub
Setkání členů Senior klubu na člena 120,-Kč. 
(Nárok dokládá vedení Senior klubu dokladem o zaplacení + jmenným seznamem účastníků setkání)

Vybavení skladu
Údržba vozíků + povinné ručení vybavení skladu dle potřeby a schválení FV OO- FEKT, maximálně do výše 6.000,-Kč.

Peněžní prostředky - pro odměny a ústně uzavřené dohody
pro členy výboru OO FEKT
revizní komise OO FEKT
	vedení agendy příspěvků srážkou ze mzdy (rektorátní pracovnice)
	provedení inventury, 5 členná komise OO FEKT
	vedení knihovny, 1 člen OO FEKT
	vedení skladu OO FEKT, 2 členové OO FEKT
	vedení  www stránek OO FEKT


Peněžní prostředky pro vyplácení budou vždy schváleny FV OO- FEKT, revizní komisí OO-FEKT a konferencí OO- FEKT.





Zásady pro hospodaření s odborovými prostředky na rok 2006 projednal a schválil FV OO-FEKT VUT v Brně na jednání dne 12.1.2006 a konference OO FEKT konaná 2.2.2006.



