HRAD KÁCOV – nadační fond

R-11/5-2020

ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY
o Sboru aktivních přispěvatelů
ze dne 3. 12. 2020
Správní rada přijímá toto rozhodnutí.

Část I.
Úvodní ustanovení
Bod 1. Základní ustanovení
Toto rozhodnutí upravuje postavení Sboru aktivních přispěvatelů ve struktuře nadačního fondu.

Část II.
Obecná ustanovení
Bod 2. Sbor aktivních přispěvatelů
(1) Sbor aktivních přispěvatelů tvoří zletilí občané, kteří

a) vysloví souhlas se statutem nadačního fondu,
b) zaváží se spolupracovat s n. f. při jeho činnosti směřující k realizaci cíle n. f. a
c) zaváží se platit příspěvek na činnost n. f. v minimální výši 1 200,– Kč ročně.
(2) O přijetí do sboru aktivních přispěvatelů rozhoduje správní rada.
(3) Na členství ve Sboru aktivních představitelů není právní nárok.
Bod 3. Aktivisté
(1) Člen Sboru aktivních přispěvatelů se nazývá aktivista.
(2) Seznam aktivistů vede správní radou pověřený její člen.
(3) Sekretariát zabezpečuje administrativně, organizačně a technicky výkon činností Sboru aktivních
přispěvatelů.
Bod 4. Oprávnění aktivistů
(1) Aktivisté mají oprávnění být přítomni na všech akcích nadačního fondu.
(2) Aktivisté mají právo být přítomni na jednáních správní rady nadačního fondu. Požádají-li o to, udělí se
jim slovo se souhlasem předsedy správní rady.
(3) Aktivisté mají právo vznášet dotazy a připomínky orgánům a funkcionářům nadačního fondu.
Funkcionáři a orgány nadačního fondu odpoví na dotazy aktivistů do 30 dnů od jejich vznesení. Na dotazy
odpoví za orgány nadačního fondu jejich čelní představitel.
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Část II.
Změna rozhodnutí správní rady o odměnách za práci pro nadační
fond
Vnitřní předpis R-1/1-2018 o odměnách za práci pro nadační fond se mění takto:
Bod 5.
(1) Bod 1. odst. 1 zní:
(1) Správní rada vymezuje měsíční platové ohodnocení (dále jen „platové ohodnocení“) pro členy
orgánů nadačního fondu a funkcionáře nadačního fondu. Podle tohoto rozhodnutí jsou stanoveny
mzdy zaměstnanců nadačního fondu (dále jen „mzdové ohodnocení“).
(2) V bodě 1. odst. 2 se za slovo „hodnoceni“ vkládají slova „platovým ohodnocením“
(2) Bod 1. odst. 3 písm. c) zní:
„c) vedoucí Centrálního sekretariátu (dále jen „vedoucí sekretariátu“).“
Bod 6.
(1) Nadpis bodu 3. zní:
„Bod 3. Odměna za práci“
(2) Nadpis bodu 4. zní:
„Bod 4. Náhrady výdajů“
Bod 7.
(1) V bodě 4. odst. 2 se slovo „uvedených“ nahrazují slovem „uvedené“.
(2) V bodě 5. odst. 1 větném celku druhém se za slovo „rozhodnutí“ vkládá čárka.
Bod 8.
(1) V bodě 6. odst. 2 se text „a), b) a c)“ nahrazuje textem „a) až d)“.
(2) V bodě 7. odst. 5 se text „a), b) a c)“ nahrazuje textem „a) až d)“.
(3) V bodě 8. odst. 3 se text „a) a c)“ nahrazuje textem „a), c) a d)“.
(4) V bodě 8. se za odst. 4 vkládá nový odstavec 5 ve znění:
„(5) Za vedení seznamu aktivistů podle jiného vnitřního předpisu náleží členovi správní rady
speciální příplatek ve výši 100 Kč ročně.“
(5) V bodě 9. odst. 3 se text „a) a c)“ nahrazuje textem „a), c) a d)“.
(6) V bodě 10. odst. 3 se text „a) a c)“ nahrazuje textem „a) a d)“.
(7) V bodě 12. odst. 3 se za text „podle bodu 4 odst. 1 písm. c)“ vkládá text „a d)“.
Bod 9.
(1) Za bod 13. se vkládá nadpis části III. ve znění:
„Část

III.

Mzdové ohodnocení“
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(2) V nadpisu bodu 13. se slovo „Platové“ nahrazuje slovem „Mzdové“.
(3) V bodě 13. se veškerá slova „platové“ a jejich varianty nahrazují slovem „mzdové“ ve stejné slovním
pádě.
(4) Nadpis části II. za bodem 13. se zrušuje.
(5) V bodě 13.a odst. 2 zní:
„(2) Každý zaměstnanec přispívá každý zaměstnanec jednu ze dvou následujících částek měsíčně, a
to tu, která je vyšší:
a) 50 Kč,
b) částce rovnající se jednomu procentu mzdy zaměstnance před odečtením příspěvku do
zaměstnaneckého fondu.“
(6) V bodě 13.a se za stávající odst. 2 vkládá nový odst. 3 ve znění:
„(3) Příspěvek do zaměstnaneckého fondu se provádí srážkou ze mzdy.“
Ostatní odstavce se chronologicky přeznačí.
(7) V bodě 13.a stávajícím odst. 3 (nově 4) se písm. d) vypouští, písm. e) se stává písmenem d), za nějž se
vkládají nový písmena e) a f) ve znění:
„e) na vzdělávání z účelem získání vyššího stupně vzdělání,
f) na jazykové vzdělávání nebo“
Stávající písm. f) se stává písm. g).
Bod 10.
(1) Za stávající bod 13.a se vkládá nový bod 13.b, který včetně nadpisu zní:
„Bod 13.b Úpravy mzdového ohodnocení aktivistů
(1) Zaměstnancům, kteří jsou zároveň aktivisté podle jiného vnitřního předpisu, se mzdové
ohodnocení zvyšuje o jednu čtvrtinu částky, jež přispívají nadačnímu fondu.
(2) Zvýšení mzdového ohodnocení podle předchozího odstavce nesmí přesáhnout 1 000 Kč.
(3) Zvýšení mzdového ohodnocení podle odst. 1 se neprovádí u osob, které jsou souběžně
zaměstnanci a funkcionáři či členové orgánů nadačního fondu.“
(2) V bodě 5. odst. 1 větném celku druhém se za slovo „rozhodnutí“ vkládá čárka.

Část III.
Závěrečná ustanovení
Bod 11. Závěrečná ustanovení a účinnost
(1) Toto rozhodnutí nabývá účinnosti sedmým dnem následujícím po dni přijetí s výjimkou části II., která
nabývá účinnosti 1. 1. 2021.
(2) Toto rozhodnutí bylo schváleno správní radou dne 3. 12. 2020

