Dodatek č. 4
Statutu sociálního fondu Úřadu městského obvodu Plzeň 3

Tímto dodatkem se s účinností od 1. 1. 2018 mění:

Článek 3 – Použití fondu
Bod 1. Kulturní a jiné činnosti
1.1.

1.2.
1.3.

Po schválení rozpočtu sociálního fondu na příslušný rok bude každoročně poskytnut na účet
Základní organizace odborového svazu státních orgánů a organizací při ÚMO Plzeň 3 peněžní
příspěvek na kulturní činnost odborové organizace. O výši příspěvku rozhodne tajemník ÚMO
Plzeň 3.
V oblasti kulturní a sportovní činnosti budou poskytnuty zaměstnancům i uvolněným
zastupitelům MO Plzeň 3 FLEXI PASSY v hodnotě Kč 500,- / zaměstnanec / rok k datu
10. června daného roku dle Pravidel používání sociálního fondu.
Všem zaměstnancům ÚMO Plzeň 3 a uvolněným členům ZMO bude poskytnut příspěvek
na ubytování při akcích pořádaných zaměstnavatelem nebo odborovou organizací.

Bod. 2. Rekreace
Jednorázový příspěvek na dovolenou bude poskytován formou FLEXI PASSŮ zaměstnancům ÚMO
Plzeň 3 a uvolněným členům ZMO ve výši nejméně Kč 3.100,- dle Pravidel používání sociálního
fondu k datu 10. června a nebo 31. prosince daného roku.

Bod 5. Dary
Peněžitý nebo nepeněžitý dar bude poskytnut při životním jubileu dosažení 50, 55, 60 a 65 let věku
a při prvním odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu, a dále při pracovním výročí 20,
25, 30, 35 a 40 let.
Bod 7. Příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
Každému zaměstnanci a uvolněným členům ZMO, pokud se prokáží, že mají uzavřenou smlouvu na
penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo životní pojištění, bude měsíčně při zúčtování mezd
zasláno Kč 500,- na příslušný PF nebo pojišťovnu. Při odchodu ze zaměstnání nebo na mateřskou
dovolenou bude příspěvek vyplacen za poslední celý odpracovaný měsíc.
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Tento Dodatek č. 4 Statutu sociálního fondu Úřadu městského obvodu Plzeň 3, který byl schválen
ZMO Plzeň 3 usnesením č. ..,, nabývá platnosti dne 27. 11. 2017 a účinnosti dne 1. 1. 2018.

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

Mgr. Petr Baloun
tajemník Úřadu městského obvodu Plzeň 3
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