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Sociální fond
Číslo materiálu: 12

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Návrh usnesení
Krátká důvodová zpráva:
Na základě vývoje plnění a čerpání sociálního fondu navrhuji některé úpravy zásad čerpání fondu.
V minulých letech se fond plně nevyužíval a zůstatek činil po několik let cca 700.000,- Kč. Proto bylo
přistoupeno v loňském roce k úpravám zásad čerpání a zůstatek fondu se podstatně snížil. Nyní
navrhované úpravy zásad čerpání mají snižování hodnoty fondu zpomalit. V rozpočtu města na rok 2020
schváleném zastupitelstvem města je zahrnut i sociální fond s předpokládaným plněním a čerpáním v
hodnotě 1.000.000,- Kč. V případě přijetí navrhovaných zásad zůstane stejně jako v předchozích letech
plnění fondu na úrovni 4 % ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů plus splátky
půjčky a bude činit cca 812.000,- Kč. Čerpání podle upravených zásad bude činit 1.001.000,- Kč a rozdíl
bude pokryt z přebytku z minulých let, který je ve výši 357.344,- Kč. Správa sociálního fondu není
upravena zvláštním zákonem a tak se při práci s ním využívá právní úpravy FKSP (vyhláška MF č.
114/2002 Sb., o FKSP). Procento plnění sociálního fondu je dáno rozhodnutím zastupitelstva města a v
našem případě činí 4 %, což je v rámci okolních měst spodní hranice (Skuteč 6%, Čáslav 8 %, Hlinsko
4,5 %, Třemošnice má stanovenou pevnou částku). V případě navýšení plnění fondu na 4,5 % se může
kalkulovat s příjmy o 100.000,- Kč vyššími a tudíž nižším schodkem.
Materiál byl projednán na zasedání Rady města Heřmanův Městec č.1, dne 27.01.2020, usnesením
č.R/2020/030. Rada města doporučuje zastupitelům projednaný materiál ke schválení.
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b e r e n a v ě d o m í
plnění a čerpání sociálního fondu za rok 2019

II.
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1. zásady plnění a čerpání sociáního fondu pro rok 2020
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