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MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV 27.11.2017
Datum projednání v RM 04.12.2017
Datum projednání v ZM 11.12.2017
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:

Zpracoval

Ing. Jan Seidel

Předkládá

Mgr. Ivan Adamec

tajemník MěÚ

Statut sociálního fondu města Trutnova, Kolektivní smlouva
2010-290/5, 2010-289/5, 2012-82/2, 2012-260/5, 2015-108/2
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit Statut sociálního fondu města Trutnova a
Kolektivní smlouvu v předloženém znění.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
Statut sociálního fondu města Trutnova a Kolektivní smlouvu
v předloženém znění.

Úprava Statutu sociálního fondu reaguje na změny právní úpravy, zejména na novelizaci zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, jenž upravuje pravidla pro odměňování
členů zastupitelstev obcí, poskytování dalších plnění členům zastupitelstev obcí apod. Současně
dochází ke zvýšení částky sociální výpomoci poskytované při úmrtí zaměstnance na 25.000 Kč.
Úprava Kolektivní smlouvy spočívá v jejím uvedení do souladu s právní úpravou po novelizaci
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, jenž upravuje pravidla pro
odměňování členů zastupitelstev obcí, poskytování dalších plnění členům zastupitelstev obcí apod.
V souladu s ust. § 80 odst. 1 zákona o obcích lze členům zastupitelstva obce poskytnout:
a) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, místostarostu
nebo člena zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu
vstupují do manželství,
b) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním
obce na veřejných občanských obřadech,
c) příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce,
d) příspěvek na stravování, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce,
e) příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění, jde-li o
uvolněného člena zastupitelstva obce,
f) odměnu při významném životním výročí,
g) příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva obce,
h) příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, jde-li o uvolněného člena
zastupitelstva obce,
i) příspěvek na rekreaci, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce.
Na základě výše uvedeného zákonného ustanovení, v souladu s předloženou Kolektivní smlouvou a
statutem sociálního fondu, lze uvolněným členům zastupitelstva poskytovat plnění v obdobné výši
jako u zaměstnanců obce (příspěvek na stravování, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření
nebo životní pojištění, odměnu při významném životním výročí, na podporu zdravotních, kulturních a
sportovních aktivit).
V případě příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o člena zastupitelstva
obce pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců (vyjma starosty a místostarostů), že spolu
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vstupují do manželství, byl příspěvek doposud nazván jako ošatné a poskytován ve výši 6.000 Kč.
Nově bude tento příspěvek neuvolněným členům zastupitelstva dle Kolektivní smlouvy považován za
příspěvek dle ust. § 80 odst. 1 písm. a) zákona o obcích. Příspěvek na ošatné doposud poskytovaný
ve výši 35.000 Kč starostovi a místostarostům bude nově považován jako příspěvek dle ust. § 80
odst. 1 písm. a) zákona o obcích ve výši 6.000 Kč a ve výši 29.000 Kč jako příspěvek dle ust. § 80
odst. 1 písm. b) zákona o obcích.
Vzhledem k tomu, že stávající Kolektivní smlouva byla měněna již 4 dodatky, je na místo schválení
5. dodatku Kolektivní smlouvy navrženo schválit Kolektivní smlouvu po zapracování všech dosud
schválených dodatků a upravenou na základě změny právní úpravy jako Kolektivní smlouvu novou.
Příloha
Statut sociálního fondu města Trutnova
Úplné znění Kolektivní smlouvy
Datum: 04.12.2017

Podpis tajemníka MěÚ:

