
 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 14 
 DNE: 5. 11. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 14/2020/TAJ/1 

 

NÁZEV: 
 

Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 3/2020 – Statut sociálního fondu města Žďár nad Sázavou 

 

ANOTACE: 
Dodatek č. 1 ke Statutu sociálního fondu města Žďár nad Sázavou týkající se použití prostředků 
fondu ke stanoveným účelům. V tomto případě se jedná o příspěvek na zdravotní potřeby 
a možnost poskytnout každoročně příspěvek na dětskou rekreaci. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 3/2020 – Statut 
sociálního fondu města Žďár nad Sázavou v předloženém znění. 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemnice MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor strategického rozvoje a 
investic: 

Odbor stavební a územního 
plánování: 

Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracovala: 
Tajemnice městského úřadu 

Předkládá: 
Rada města 
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Počet stran: 2 
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Popis 

• Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 3/2020 – Statut sociálního 
fondu města Žďár nad Sázavou (dále jen „Dodatek“). Dodatek doplňuje v čl. 5 „Použití 
fondu“, písm. f) příspěvek na sportovní a rekondiční aktivity o příspěvek na zdravotní 
potřeby, např. koupele, zábaly, baňkování, ultrazvuk prsu, mamograf, zdravotní potřeby   
(zdravotní obuv, doplňky stravy, vitamíny apod.) a také na dioptrické brýle. Výše příspěvku 
se nemění, zůstává na částce 1 000,-Kč na zaměstnance a rok. Dále v písm. h) příspěvek 
– rekreace, dětská, kdy bude možné příspěvek poskytnout každoročně dle konkrétního 
posouzení zaměstnavatelem. Zde taktéž nedochází ke změně příspěvku, ten je možné 
uhradit ve výši 50% ceny poukazu na dětské tábory, maximálně však 1 500,-Kč na jedno 
dítě. 

• Tyto změny byly projednány Radou zaměstnanců dne 21. 9.2020.  

 
Dopad do rozpočtu města 

• žádný 

 
 
Geneze případu 

• Dne 7. 10. 2002 byl schválen Statut sociálního fondu a hospodaření s fondem. Tento statut 
si, vzhledem k době svého vydání, vyžádal aktualizaci. Proto bylo přistoupeno k nové 
úpravě tohoto statutu. 

• Dne 30. 4. 2020 byl schválen Statut sociálního fondu města Žďár nad Sázavou usnesením 
č. 11/2020/TAJ/11 v předloženém znění. 

• Dne 21. 9. 2020 zasedala Rada zaměstnanců, která schválila změnu Statutu sociálního 
fondu města Žďár nad Sázavou v čl. 5 Použití fondu, písm. f) příspěvek –sportovní, 
rekondiční aktivity a zdravotní potřeby např. koupele, zábaly, baňkování, ultrazvuk 
prsu, mamograf, (zdravotní obuv, doplňky stravy, vitamíny apod.), dioptrické brýle 
a písm. h) příspěvek – rekreace – dětská, kdy je možno příspěvek poskytnout každoročně 
dle konkrétního posouzení zaměstnavatelem. 

 
 
Návrh řešení 

• Schválit Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 3/2020 – Statut sociálního fondu města Žďár nad 
Sázavou. 

 

Varianty návrhu usnesení 
• Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 3/2020 – Statut sociálního 

fondu města Žďár nad Sázavou. 



 

• Zastupitelstvo města neschvaluje Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 3/2020 – Statut sociálního 
fondu města Žďár nad Sázavou. 

 

 
Doporučení předkladatele 

• Schválit Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 3/2020 – Statut sociálního fondu města Žďár nad 
Sázavou. 

 
 
 
Stanoviska  

• Schváleno RZ dne 21. 9. 2020. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dodatek č. 1  
Směrnice č. 3/2020 - Statut sociálního fondu města Žďár nad Sázavou 

 
Čl. 1 

Základní ustanovení 
 
V Čl. 5, Použití fondu, písm. f) včetně názvu zní takto: 
f) příspěvek – sportovní, rekondiční aktivity a zdravotní potřeby 

- max. 1 000 Kč na zaměstnance na rok –  výši příspěvku stanoví zaměstnavatel 
- sportovní a rekondiční aktivity např. bazén, posilovna, masáže, sportovní soutěže apod. 
- zdravotní potřeby např. koupele, zábaly, baňkování, ultrazvuk prsu, mamograf, zdravotní    

potřeby ( zdravotní obuv, doplňky stravy, vitamíny, apod.) 
- dioptrické brýle, 

 
v čl. 5, Použití fondu, písm. h) včetně názvu zní takto: 
h) příspěvek – rekreace  

• dětská  
- je možno uhradit až 50% ceny poukazu na dětské tábory, maximálně však 1 500 Kč na 
jedno dítě, 
- příspěvek lze poskytnout každoročně dle konkrétního posouzení zaměstnavatelem, 

• zaměstnanecká 
- zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci mohou využívat k rekreaci chaty Pod hrází a Pod 
lipou na Pilské nádrži ve městě, kterými disponuje zaměstnavatel a jsou určeny výhradně 
pro zaměstnance města /popř. pro účastníky výměnné rekreace/. 

Zaměstnavatel může zajistit pro zaměstnance rekreaci v letních měsících formou pronájmu cizího 
rekreačního zařízení nebo výměny vlastního rekreačního zařízení za cizí. O výši finanční úhrady 
rozhoduje zaměstnavatel, 
 

 
 

Čl 2 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ustanovení Směrnice č. 3/2020 – Statut sociálního fondu města Žďár nad Sázavou 

zůstávají nedotčena. 
 
2. Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 3/2020 – Statut sociálního fondu města Žďár nad Sázavou byl 

projednán Radou zaměstnanců dne 21. 9. 2020. 
 

3. Tento Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 3/2020 – Statut sociálního fondu města Žďár nad Sázavou 
nabývá platnosti schválením zastupitelstvem města dne 5. listopadu 2020. 

 
4. Tento Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 3/2020 – Statut sociálního fondu města Žďár nad Sázavou 

nabývá účinnosti dne 6. 11. 2020. 
 

 
 
 
 
 
 

Ing. Martin Mrkos ACCA      JUDr. Martina Hostomská 
       starosta města       tajemnice městského úřadu 
 
 
 


	Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 3/2020 – Statut sociálního fondu města Žďár nad Sázavou

