
                                                                 SMĚRNICE č. 1/2016  

                         Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Přerov

pro odměňování členů orgánů družstva a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                          Čl. I

                                                             Předmět úpravy

1. Tato směrnice upravuje v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami SBD Přerov

     odměňování členů volených orgánů družstva za výkon jejich funkce.

                                                                         Čl. 2

                                                        Odměna za výkon funkce

1. Členové orgánů družstva mají nárok na odměnu ve výši, která vychází z rozpočtu družstva,

    schváleného pro příslušný rok (účet 523-Odměny členů orgánů společnosti a družstva).

    Výše odměny za výkon funkce se pro příslušný kalendářní rok vypočte následovně:

     a) 

Členové představenstva mají nárok na odměnu do výše 312.000,- Kč celkem pro

          všechny členy představenstva za kalendářní rok,   

     b/ 

Členové kontrolní komise mají nárok na odměnu do výše 195.000,- Kč celkem

          pro všechny členy kontrolní komise za kalendářní rok.

2. Členové výboru samosprávy mají nárok na poskytnutí odměny na základě činnosti,

    sjednané v dohodách o pracích, konaných mimo pracovní poměr, a to až do  celkové výše

    537.500,- Kč za kalendářní rok, v roce 2016 do celkové výše 786.000,- Kč. 

3. Splatnost odměn:

    a) odměna dle čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) je splatná 2x ročně ve výplatním termínu za

        měsíc duben a listopad kalendářního roku.

    b) odměna dle čl. 2 odst. 2 je splatná 1x ročně, a to do 31. 1. následujícího roku. V roce

        2016 je splatná ve dvou termínech: do 31. 7. 2016 a 31. 1. 2017.     

4. Pokud funkce člena orgánu družstva nebude trvat celý kalendářní měsíc, má člen



    orgánu nárok na odměnu za tento měsíc v poměrné výši.

2/                                                               Čl. 3

                                        Jiná plnění ve prospěch členů orgánů

1. Předseda představenstva má nárok na:                                 

     a) příspěvek na stravování,

     b) příspěvek na penzijní připojištění,

     c) služební osobní motorové vozidlo; předseda představenstva je oprávněn užívat vozidlo 

         v přiměřeném rozsahu i pro soukromé účely v souladu s příslušnými právními

          předpisy,

      d) služební mobilní telefon a úhradu za jeho používání v souvislosti s výkonem 

          jeho funkce,

      e/ služební notebook.

2.  Členové představenstva a členové kontrolní komise mají nárok na pojistné

     z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce.

3.  Členové orgánů mají dále nárok na:

     a) náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem funkce, proti

         předloženým dokladům 

     b) náhradu cestovních výdajů ve výši odpovídající výši cestovních náhrad podle aktuálně

         platných pracovněprávních předpisů a vnitřních předpisů družstva.

   

                                                                 Čl. 4

                                                  Závěrečná ustanovení

1. Tato směrnice ruší Směrnici č. 1/2014 pro odměňování členů orgánů družstva a 

     poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob, ze dne 22. 5. 2014.

2. Tato směrnice byla schválena shromážděním delegátů 1. 6. 2016 a nabývá účinnosti

    dnem 2. 6. 2016.


