Příloha č. 3 k TAJ/

Dodatek č. 2
KOLEKTIVNÍ SMLOUVY

Zaměstnavatel:
Adresa:
IČ:

zastoupený:

Odborový orgán:
Adresa:
IČ:
zastoupený:

Statutární město Plzeň,
Úřad městského obvodu Plzeň 3
Plzeň, sady Pětatřicátníků 7, 9 , PSČ 305 83
00075370
panem Mgr. Petrem Balounem, tajemníkem Úřadu městského obvodu
Plzeň 3, podle § 110 odst. 4 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Základní organizace odborového svazu státních orgánů a organizací
při Úřadu městského obvodu Plzeň 3
Plzeň, sady Pětatřicátníků 7, 9, PSČ 305 83
71243593
panem Josefem Fialou, předsedou ZO OS

Tímto dodatkem se s účinností od 1. 1. 2016 mění:

VI.
Sociální podmínky zaměstnanců –
- Užití sociálního fondu zaměstnanců ÚMO Plzeň 3
3) Příspěvek na zlepšení vzhledu zaměstnanců – ošatné
K zajištění formy a úrovně oblečení, odpovídajícího charakteru a významu práce úředníků
veřejnoprávního samosprávného celku, poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům měsíční příspěvek na
reprezentativní ošacení ze sociálního fondu za splnění podmínky odpracování celého kalendářního
měsíce ve výši 700,- Kč. Ošatné bude poměrně kráceno při mateřské či rodičovské dovolené,
ošetřování člena rodiny nebo nemoci zaměstnance, neplaceném volnu a porušení pokynů k formě a
úrovni oblečení úředníka vydaných zaměstnavatelem či nadřízenými zaměstnanci. Příspěvek na ošatné
nenáleží zaměstnancům, kteří vykonávají tzv. servisní, obslužné a manuální práce.
5) Příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům příspěvek ve výši 300,- Kč měsíčně za podmínky, že
zaměstnanec předá Kanceláři tajemníka – mzdové účtárně ÚMO Plzeň 3 kopii smlouvy s penzijním
fondem nebo pojišťovnou, v níž bude uvedeno bankovní spojení, na které bude příspěvek převáděn.
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Příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění bude poskytován za těchto podmínek:
a) po uplynutí zkušební doby
b) při odpracování celého měsíce
c) neposkytuje se při dlouhodobé pracovní neschopnosti zaměstnance (pracovní neschopnost v celém
kalendářním měsíci a delší než jeden kalendářní měsíc)
d) neposkytuje se při čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené.

V Plzni dne ..........................

V Plzni dne ..........................

Mgr. Petr Baloun
tajemník Úřadu městského obvodu Plzeň 3

Josef Fiala
předseda ZO OS ÚMO Plzeň 3
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