Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 8. schůze Rady města Kuřimi konané dne 31.03.2021
Sociální fond 2021 – schválení fixní částky na jednoho zaměstnance
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Materiál zpracoval:

Ing. Silvie Ondrášková - interní auditor

Vedoucí odboru:
Důvodová zpráva:
V souladu v Čl. 4 odst. 4.10. Statutu sociálního fondu schváleného Zastupitelstvem města Kuřim dne
22.03.2016 usnesením č. 1036/2016 je předkládán Radě města Kuřimi návrh na stanovení fixní částky
určené pro rok 2021 pro každého zaměstnance k čerpání sociálního fondu.
Při čerpání sociálního fondu zaměstnanci využívají tzv. konto zaměstnance, kdy si zaměstnanec sám
určuje, jakou částku bude čerpat na zvolený účel vyjmenovaný ve Statutu sociálního fondu.
Pro rok 2020 byla dne 15.01.2020 usnesením RM č. 4/2020 schválena fixní částka ve výši 1.500 Kč
za měsíc, celkem měl zaměstnanec nárok na čerpání ve výši 18.000 Kč za rok.
Pro rok 2021 je navrhováno pro období leden – červen 2021 schválení fixní částky na jednoho
zaměstnance ve výši 1.500 Kč za měsíc, na období červenec – prosinec 2021 je navrhováno navýšení
této částky na jednoho zaměstnance o 500 Kč na částku 2.000 Kč za měsíc. Celkový fixní příděl pro
jednoho zaměstnance bude tedy pro rok 2021 stanoven v celkové výši 21.000 Kč.
Zvýšení o částku 500 Kč za měsíc nenese potřebu zvýšení rozpočtu ORGu 9009 Sociální fond.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
pro rok 2021 konto zaměstnance s fixní částkou určenou na jednoho zaměstnance ve výši 1.500
Kč za měsíc na období leden - červen 2021 (celkem 9.000 Kč) a částku ve výši 2.000 Kč za
měsíc na období červenec – prosinec 2021 (celkem 12.000 Kč).
Termín plnění: 31.03.2021
Zodpovídá: Ing. Silvie Ondrášková - interní auditor
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