
Vánoce jsou tady !!!    Distribuce finančních poukázek: 
                                       

a) Peněžní poukázku(-y) do celé sítě obchodů 
(vč.např.TESCO, Baťa, Mountfield, atp.) obdrží všichni řádně 
platící členové ZO OSD Motol v hodnotě 100-700,-Kč. 

b) Ten kdo má vůči organizaci dluhy, obdrží poukázku(-y) až po 
doplacení dlužné částky (platí pro dluhy na příspěvcích i pro dluhy na 
telefonní poplatcích operátorovi či dluhy z bezúročné půjčky) 

c) Nově přihlášení členové do ZO OSD Motol v prosinci, obdrží poukázky až 
v lednu. (zamezení se tak " chytrákům" v podání přihlášky, vyzvednutí si u nás vánoc a poté jejich okamžité odhlášení 
v účtárně) 

d) Členové kteří nejsou ve stavu k 15.12.2012 – kteří odešli z organizace, nebo byli 
vyloučeni z organizace a kteří mají dluhy vůči organizaci neobdrží poukázky.  
 e) Výdej poukázek bude v kanceláři ZO OSD Motol a to ve stanovené termíny: 
  17.12 - pondělí. 16- 24hod,   18.12.-úterý 13- 21hod,  19.12.-středa 10-19hod,  20.12.-čtvrtek  12- 20hod, 

      21.12.-pátek  9-15 hod      a       28.12.-pátek 9-15 hodin ,    a dále jakýkoli každý další 
pátek během služby pro veřejnost  9-15 hod (po dohodě možno i déle).  
Pokud převzetí provede místopředseda za sekci –vezme si pro své členy vánoce ( i se seznamem) - 
pak za to zodpovídá a výdej je u něho. Jinak provádí výdej službu konající v kanceláři (předseda, 
nebo jím pověřený).  

Ceniny nebudou v kanceláři volně přístupné, ani nebudou nechávány k 
vyzvednutí - např. ve výpravně ! 

f) Členové, kterým organizace vrací zpět většinu jejich čl.příspěvků – 
insolventi- spadají do skupiny UDRŽOVAČEK  (během roku obdrželi od ZO až dva tisíce zpět) 

g) Výši poukázek určilo VZO dle finanční situace organizace, dle doby 
členství a dle spravedlivosti podílení se na tvorbě společného rozpočtu 
organizace dle těchto variant:  
 1)  - každý člen platící 1% mzdovou ú čtárnou  v DPP či Škoda 
(vyjma insolventů) déle než 2 měsíce a to více než 20,-Kč(udržovací příspěvek) 

obdrží hodnotu     500,500,500,500,----KčKčKčKč....    VZO  dále schválil vyplacení bonusu 
navíc +200,-Kč těm členům, kteří se nejvíce zasloužili na platbě do společného 
rozpočtu ( a jejich měsíční průměr platby  čl.přísp. je více jak 275,-K č)    
 2) – jiný člen platící 1% mzdovou účtárnou v DPP či Škoda (vyjma insolventů) méně než 2 měsíce 
a to více než 20,-Kč(udržovací příspěvek) obdrží částku  200,-Kč a to v lednu  ( noví členové za listopad 
nejpozději)  

3) – individuelní člen platící 154,- a více na účet organizace, nebo 1% ze svého příjmu které 
doložil(doloží) a to plných 12 měsíců obdrží částku  500,-Kč 
4) – individuelní člen platící 154,- a více na účet organizace, nebo 1% ze svého příjmu které 
doložil(doloží) a to méně než 12 měsíců avšak déle než 3 měsíce obdrží částku 300,-Kč  
5) – individuelní člen platící méně než 154,- na účet organizace, nebo 1% ze svého příjmu které 
nedoložil(nedoloží) a to plných 12 měsíců obdrží částku  300,-Kč (členové, kteří nezvýšili ze 100,- na 154,-) 
6) – individuelní člen platící na účet organizace, 154,- a více, nebo méně než 154,-, nebo 1% ze svého 
příjmu které nedoložil(nedoloží) a nejsou zahrnuti v bodě 3,4,5 obdrží  =  100,-Kč   
7) – členové platící udržovací příspěvky a insolventi– déle než 8 měsíců = 100,-Kč   
(8*20=160Kč -30%odvod na svaz = 112,-Kč přispějí do rozpočtu, nelze nám 50 dát a 100 od nás dostat…) 
8) ostatní = 0,-    (nespadající do uvedených kategorií – vyřazení ze stavu a neplatiči a  dlužníci) 


