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Čl. I
Pracovníkům správy Stavebního bytového družstva Krušnohor jsou poskytnuty ke
služebním účelům mobilní telefony. Pracovník je povinen mobilní telefon chránit před
poškozením či zničením.
Pracovníkům správy je stanoven měsíční limit 349,-Kč bez DPH. Dojde-li
k překročení limitní částky, je každý pracovník povinen uhradit tuto částku formou srážky ze
mzdy. Ředitel družstva, členové představenstva a předseda kontrolní komise Stavebního
bytového družstva Krušnohor nemají měsíční limit stanovený.
Čl. II
Předsedům samospráv a ostatním pracovníkům na samosprávách, kteří mají členskou
schůzí schváleno používání mobilního telefonu, a úředním správcům samospráv jsou
stanoveny následující měsíční limity.
Samostatný měsíční limit pro předsedy samospráv nebo úřední správce samospráv
v případě, že využívají zvýhodněné volání zajištěné SBD Krušnohor, činí 423,- Kč vč.
DPH.
Samostatný měsíční limit pro předsedy samospráv nebo úřední správce samospráv
v případě, že zvýhodněné volání zajištěné SBD Krušnohor nevyužívají, činí 300,- Kč
vč. DPH, v samosprávách garáží nebo s méně než 90 bytovými a nebytovými
jednotkami se tento měsíční samostatný limit snižuje na 200,- Kč vč. DPH.
Souhrnný měsíční limit v samosprávách s počtem do 129 bytových a nebytových
jednotek včetně se rovná výši samostatného měsíčního limitu pro předsedy samospráv
nebo úřední správce samospráv. V samosprávách s počtem 130 bytových a
nebytových jednotek a více je souhrnný měsíční limit stanoven na částku 700,- Kč vč.
DPH.
Souhrnný měsíční limit pro samosprávu je dán součtem samostatných měsíčních
limitů pro předsedu samosprávy a ostatní pracovníky na samosprávě nebo součtem
samostatných měsíčních limitů pro úředního správce a ostatní pracovníky na
samosprávě (viz. tabulka limitů).

Počet bytových a
nebytových jednotek
v SA

Zvýhodněné volání

Nezvýhodněné volání

Samostatný měsíční
limit

Souhrnný měsíční
limit

Samostatný měsíční
limit

Souhrnný měsíční
limit

méně než 90

423 Kč

423 Kč

200 Kč

200 Kč

90 až 129

423 Kč

423 Kč

300 Kč

300 Kč

130 a více

423 Kč

700 Kč

300 Kč

700 Kč

Výše měsíčních limitů jsou vč. DPH.
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Zvýhodněné volání
SA garáže

Samostatný měsíční
limit

423 Kč
Výše měsíčních limitů jsou vč. DPH.

Nezvýhodněné volání

Souhrnný měsíční
limit

Samostatný měsíční
limit

Souhrnný měsíční
limit

423 Kč

200 Kč

200 Kč

Částku protelefonovanou nad stanovený limit uhradí předseda samosprávy, ostatní
pracovníci na samosprávě, kteří mají členskou schůzí schváleno používání mobilního
telefonu, nebo úřední správce samosprávy neprodleně v pokladně družstva.
Protelefonovaná částka za uplynulý rok bude schválena členskou schůzí na základě
výzvy představenstva družstva v jarních měsících jako samostatná položka v hospodaření
samosprávy.
Mobilní telefony bude na základě žádosti samosprávy po předchozím odsouhlasení
členskou schůzí samosprávy pořizovat referent MTZ nebo je zakoupí sám předseda
samosprávy. Dobíjecí kupony do mobilních telefonů si zakoupí sám předseda samosprávy,
stejně tak ostatní pracovníci na samosprávě, kteří mají členskou schůzí schváleno používání
mobilního telefonu, a úřední správce samosprávy nebo je pořídí na požádání referent MTZ.
Předseda samosprávy, ostatní pracovníci na samosprávě, kteří mají členskou schůzí
schváleno používání mobilního telefonu nebo úřední správce samosprávy, kteří nevyužívají
zvýhodněné volání zajištěné SBD Krušnohor, si nechají vzniklé náklady proplatit na základě
schváleného dokladu o nákupu („paragon“) nebo schválené žádosti o proplacení
protelefonované částky mobilním telefonem vyplněné na formuláři družstva.
Fakturantka vede evidenci o čerpání nákladů na mobilní telefony a pravidelně provádí
její aktualizaci.
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