RM_21_TAJ2
MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV

16.11.2020

Datum projednání v RM

23.11.2020

Datum projednání v ZM

-

Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Tajemník MěÚ

Zpracoval

Ing. Jan Seidel

Předkládá

Mgr. Ivan Adamec

Stanovení výše příspěvku pro čerpání ze sociálního fondu

Porada vedení
doporučuje
01.01
Radě města Trutnova přijmout níže uvedené usnesení
Rada města
souhlasí
01.01
se stanovením výše příspěvku na stravování ze sociálního fondu na jednu
stravovací poukázku ve výši 49 Kč pro zaměstnance s účinností od
01.01.2021
01.02
s poskytnutím příspěvku zaměstnancům na rehabilitační, sportovní a
kulturní činnost ve výši 1.800 Kč zaměstnaneckým bonusem dle Zásady č.
4 Statutu sociálního fondu

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Dle Zásady č. 1 Statutu sociálního fondu zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům příspěvek na stravování
formou poukázek na stravování v restauračním zařízení. Tento příspěvek se skládá z pevné složky ve výši
36 Kč na jednu stravovací poukázku, která je hrazená z rozpočtu města, a z příspěvku ze sociálního fondu,
která může být stanovena ve výši od 34 Kč do 54 Kč na jednu stravovací poukázku. V současnosti je
příspěvek ze sociálního fondu stanoven ve výši 39 Kč na jednu stravovací poukázku; zaměstnancům je tak
aktuálně poskytována na jednu směnu stravenka ve výši 75 Kč.
Sociální fond města Trutnova disponuje prostředky, které umožní navýšení stravného pro zaměstnance
díky nárůstu platových tarifů od 01.01.2019 a tím pádem vyšším odvodům. Současně, neboť většina
zaměstnanců využívá stravenky pro nákup obědů, stravy či potravin od místních podnikatelů, dojde
k podpoře pohostinských zařízení a provozoven v centru města a přilehlém okolí MěÚ.
Dle zásady č. 4 Statutu sociálního fondu zaměstnavatel může přispět zaměstnancům na sportovní,
rehabilitační a kulturní činnost zaměstnaneckým bonusem ve formě poukázek v hodnotě do výše 2.000 Kč
na osobu a rok.
Správní rada fondu navrhuje poskytnout každému zaměstnanci bonus na sportovní, rehabilitační a kulturní
činnost ve výši 1.800 Kč, a to v souladu se Zásadou č. 4 Statutu sociálního fondu. Je předpoklad, že ve
stávajícím obtížném období využijí zaměstnanci bonus na nákup vitamínů a doplňků na podporu imunity.
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