Zápis
z kolektivního vyjednávání, konaného dne 30. 10. 2017 v kanceláři tajemníka Úřadu
městského obvodu Plzeň 3
Přítomni:
Za ÚMO Plzeň 3:
Za VZO OS:

tajemník Mgr. Petr Baloun
Josef Fiala, Jaroslava Kopřivová, Jana Foistová

Tajemník Mgr. Baloun projednal s přítomnými navržené dodatky Kolektivní smlouvy, a to
s předpokládanou platností od 1. 1. 2018.
VZO navrhuje a tajemník úřadu
-

souhlasí s navýšením příspěvku na stravenky, stravenka bude v hodnotě Kč 90,- .
Nárok na stravenku bude mít zaměstnanec nebo člen ZMO po odpracovaných 4
hodinách/den.

-

souhlasí s navýšením příspěvku na penzijní připojištění nebo životní pojištění na
Kč 500,- .

-

souhlasí s navýšením peněžitých darů při následujících jubileích

-

souhlasí s návrhem dodatku KS – rozšíření o větu „Příspěvek na ubytování pro
zaměstnance a uvolněné členy ZMO při akcích pořádaných zaměstnavatelem nebo
odborovou organizací bude umožněn na základě rozpočtu SF.

-

Souhlasí s návrhem na doplnění KS větou „Indispoziční volno lze čerpat až po
uplynutí zkušební doby.“

-

souhlasí se změnou podmínky pro nárok na příspěvek na dovolenou formou FLEXI
PASSŮ, a to: Nedosáhne-li zaměstnanec, jehož prac. poměr trvá alespoň 1 rok na
ÚMO P3 nebo u jiné org. složky m. Plzně, na příspěvek na dovolenou v době kdy se
připravuje seznam pracovníků pro výplatu, bude mu příspěvek vyplacen po splnění
podmínky odpracování 60 dnů v kal. roce v náhradním termínu 31. 12. konkrétního
roku.

životní výročí
50 let věku
do výše Kč 5.000,55 let věku
do výše Kč
3.500,60 let věku
do výše Kč
5.000,65 let věku
do výše Kč
3.500,první odchod do důchodu starobního nebo úplného invalidního do výše Kč 6.000,pracovní výročí
20 let
do výše Kč 3.500,25 let a další po pěti letech do 40 let do výše Kč 5.000,- .

Mgr. Baloun navrhuje úpravu slova „dar“ na slovo „příspěvek“ ve Statutu SF a v Pravidlech
používání SF ve větě: „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.“

Jednání bylo ukončeno v 14:25 hod.
Zapsala: J. Foistová

