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Metodické vymezení: Smernice.

1
Zrízení a úcelfondu

r

Mesto Zásmuky zrizuje v souladu s § 5 zák. 250/2000 Sb. ve znení pozdejších predpisu a
§ 84 odst. 2 písm d) zák. 128/2000 Sb, ve znení pozdejších predpisu sociální fond jako
penežní fond mesta. Fond je urcen k zabezpecení sociálních a dalších potreb
zamestnancu mesta vpracovním pomeru na dobu neurcitou a uvolneného zastupitele.
Veškeráplnení z tohoto fondu jsou zamestnancum a uvolnenému zastupiteli poskytována
nepenežníformou.
11
Tvorbafondu
Základní prídel, kterým je fond tvoren ciní 3% rocního objemu hrubých mezd výše
vyjmenovaných zamestnancu. Financní prostredky jsou behem roku prevádeny z rozpoctu
mesta na samostatný úcet Mesta Zásmuky, který je pro tento úcel zrízen v Ceské
sporitelne, a.s., pobocka Zásmuky. Prevodjinancních prostredku se provádí zálohove vždy
do konce mesíce po zúctování výplat za upljmulý kalendární mesíc.
III
Cerpánífondu

r
Zásady pro cerpání sociálního fondu stanoví pro každý kalendární rok rada mesta. Objem
jinancních prostredku je schvalován v rozpoctu mesta.

Smernice pro hospodarení s prostredky sociálního fondu byla schválena na jednání

. zastupitelstva Mesta Zásmuky dne 24. 1. 2006 a vstupuje v platnost od 1.2. 2006. První
zálohový prídel do sociálního fondu se uskutecní v mesíci únoru 2006 z hrubých platu
mesíce ledna 2006.
Zásmuky dne 24.1.2006
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Zásady pro cerpání penežních prostredku ze sociálního fondu Mesta Zásmuky pro
rok 2011

"
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Rada Mesta Zásmuky v souladu se smernicí o sociálním fondu, schválenou
Zastupitelstvem Mesta Zásmuky dne 24.1. 2006, stanovuje pro rok 2011 zásady pro
cerpání penežních prostredku z tohoto fondu.

Sociální fond Mesta Zásmuky bude v roce 2011 cerpán na tyto úcely:
1) Príspevek na stravování v Základní škole Zásmuky zustává stejný jako v roce 2010
a ciní 17,-- Kc na 1 odebraný obed a 1 zamestnance, cerpání není možné ve dnech
pracovních cest, kdy je nárok na stravné dle zákoníku práce.
2) Príspevek na penzijní pripojištení zustává nezmenen, platný od roku 2007.
Zásady cerpání sociálního fondu mesta Zásmuky pro rok 2011 byly schváleny na
jednání Rady Mesta Zásmuky dne 29.6.2011
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Zásmuky dne 29.6.2011

