Městská část Praha-Újezd

Příloha č. 5 zápisu ZMČ č. 6/2019 ze dne 20. 3. 2019

Návrh Sociálního fondu
Statut sociálního fondu na rok 2019
I. Zmocnění ustanovení
Sociální fond je účelový peněžní fond (dále jen fond), který MČ Praha-Újezd zřizuje dle § 5
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, k zajištění kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců Úřadu MČ Praha-Újezd.
Fond je určen zaměstnancům, kteří jsou v pracovním poměru k zaměstnavateli a uvolněným
členům zastupitelstva.
II. Správa fondu
Fond spravuje správní rada fondu, která je tříčlenná a tvoří ji předseda a další členové.
Předsedou fondu je starosta – Václav Drahorád, dva zaměstnanci úřadu – Pavla Pitrmanová, DiS.
a Martina Chalupská
III. Tvorba a rozpočet fondu
Fond je tvořen přídělem finančních prostředků z rozpočtu městské části Praha-Újezd. Výše přídělu
bude činit na období od 1.1.2019 do 31. 12. 2019 5 % objemu hrubých mezd. Příděl finančních
prostředků je nedílnou součástí ročního rozpočtu obce v položkách běžných výdajů „činnost místní
správy“.
Zdrojem fondu jsou rovněž úroky ze zvláštního peněžního účtu fondu.
IV. Použití a výdaje rozpočtu fondu
Rozpočet fondu tvoří:
- příspěvek na nákup stravenek zaměstnancům
- penzijní připojištění zaměstnanců
- bezúročná půjčka
- rezerva fondu
- poplatky z peněžního účtu fondu
- příspěvek na ozdravný pobyt
- proplacení ročního jízdného - kuponu
1) Příspěvky na stravování zaměstnanců
Stravování zaměstnanců zajišťuje zaměstnavatel prostřednictvím stravenek dle vnitřního předpisu
platného od 01.01.2015.
Z fondu se přispívá na nákup stravenek ve výši 55 % hodnoty stravenky. Úhrada příspěvku na
nákup stravenek se provede převodem z účtu fondu na výdajový účet.
2) Penzijní připojištění zaměstnanců
Podmínky poskytování finančních prostředků na penzijní připojištění jsou upraveny smluvním
vztahem s pojišťovnou.
Částka hrazená zaměstnancem
100 200 300 400 500 600 700
800 - 1200
Příspěvek ze Sociálního fondu podle zásad čerpání fondu
Maximální úhrada na PP ze Sociálního
fondu konkrétnímu zaměstnanci
110 220 330 500
v závislosti od částky, kterou si hradí
každý sám v Kč za měsíc

Tento statut fondu nabývá účinnosti dnem: 1. 1. 2019
Statut fondu byl schválen zastupitelstvem dne: 20. 3. 2019
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