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1. Název materiálu Rozpočet sociálního fondu zaměstnanců města Chropyně
na rok 2015

2. Pořadové číslo/datum zasedání 5. / 25. března 2015

3. Předkladatel Ing. Jaroslav Kotula – tajemník MěÚ

4. Zpracovatel Ing. Jaroslav Kotula – tajemník MěÚ

5. Obsah - důvodová zpráva
- návrh usnesení
- příloha č. 0092-15ZM-P01 – Rozpočet na rok 2015

6. Počet listů celkem Počet listů A4: 4 Počet listů A3: 0

7. Materiál projednán v radě města dne 12. března 2015

8. Soulad s právními předpisy není v rozporu s právními předpisy

9. Soulad s rozpočtem města je v souladu s rozpočtem města Chropyně

10. Následné rozhodnutí rozhodování o rozpočtu SF je v kompetenci zastupitelstva obce

Důvodová zpráva: Sociální fond zaměstnanců města Chropyně (dále SF) je zřízen usnesením Městského 
zastupitelstva Chropyně dne 14. 12. 1995 jako trvalý účelový fond města Chropyně dle § 
14, odst. 1, písm. e) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
který byl zrušen a nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů v němž o účelových fondech pojednává § 84, odst. 2, písm. d). Tvorba a 
čerpání SF se řídí Statutem SF zaměstnanců města Chropyně, který je zřízen v souladu 
s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. SF je zřízen za účelem stabilizace, sociálního rozvoje, podpory 
výchovné a kulturně vzdělávací činnosti zaměstnanců města Chropyně.

Součástí Statutu sociálního fondu jsou přílohy – č. 1 Zásady pro používání SF a č. 2 
Rozpočet SF na příslušný rok. 

Rozpočet sociálního fondu podléhá schválení Zastupitelstvu města Chropyně každý rok, 
Statut SF zastupitelstvu města a Zásady pro použití SF radě města a to jen tehdy, dojde-
li v jejich obsahu ke změnám – viz usnesení ZM 17/17/06 z 27.3.2006. V rozpočtu SF 
jsou uvedeny základní rozpočtované položky, v zásadách pak jejich podrobné členění a 
způsob použití SF.

Největší položkou na straně výdajů mimo položky „příspěvek na závodní stravování“ je 
položka „Kulturní, sportovní a společenské a jiné akce pořádané zaměstnavatelem“, 
která slouží k úhradě nákladů spojených s využíváním sportovních zařízení za účelem
zvyšování fyzické kondice zaměstnanců, k úhradě vstupenek na kulturní a sportovní 
akce pro rozšiřování celkového přehledu zaměstnanců atd. Konkrétně se jedná např. o 
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úhradu pronájmu kulturního, sportovního a jiného zařízení, úhradu vstupného na kulturní 
a sportovní akci, pro vstup do muzea, hradu, zámku, úhrada autobusu, atd. (o organizaci 
jednotlivých navržených akcí a o účastnících pro které je příslušná akce organizovaná 
zaměstnavatelem určena, rozhoduje hlasováním poradní výbor (tajemník + vedoucí 
odborů MěÚ))

Již několik roků po sobě pořádáme pro zájemce z řad zaměstnanců dlouhodobý turnaj 
v kuželkách, přičemž jednotlivé hrací dny tohoto turnaje se konají nepravidelně cca 1x za 
měsíc, přičemž z prostředků SF je hrazen pronájem kuželny. Další plánovanou akcí,
organizovanou zaměstnavatelem ve spolupráci se Správou majetku města Chropyně, p. 
o., je zajištění volného vstupu zaměstnanců na koupaliště v Chropyni formou obdržení 
celosezónní permanentní vstupenky nebo vstupenky na příslušný počet volných vstupů 
během koupací sezóny 2015, přičemž náklady na pořízení volných vstupenek budou
hrazeny ze SF. Tím bylo umožněno zaměstnancům a případně jejich dětem zvyšovat 
sportovní aktivitou svou fyzickou kondici a zdraví a zároveň vylepšit ekonomiku provozu 
koupaliště (cca 28. tis. Kč).

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chropyně

schvaluje

Rozpočet sociálního fondu zaměstnanců města Chropyně na rok 2015



MĚSTO CHROPYNĚ

Příloha č. 2 – Statutu sociálního fondu zaměstnanců města:

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU 

zaměstnanců města zařazených do městského 
úřadu, do organizačních složek zřízených městem a 

uvolněných členů zastupitelstva města

NA ROK 2015

Zpracoval: tajemník městského úřadu
Schválil: Zastupitelstvo města Chropyně usnesením č. ZM XX/YY/2015
Účinnost od: 1. ledna 2015
Platnost: pro rok 2015  
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Rozpočet na rok 2015
schválený na zasedání zastupitelstva města dne 25. března 2015 usnesením č. ZM XX / YY / 2015

I. Příjmy:
Konečný zůstatek účtu k 31.12.2014 85.414,83 Kč
Převod prostředků za prosinec 2014 do ledna 2015 48.475,00 Kč
Příspěvek zaměstnavatele (2 % z rozpočtu na platy zaměstnanců a odměny uvol. zastupitelů) 190.207,20 Kč
Splátky návratných půjček v roce 2015 0,00 Kč

C E L K E M   P Ř Í J M Y: 324.097.03 Kč

II. Výdaje:

Příspěvek na závodní stravování   113.904,00
Kulturní, sportovní a společenské akce pořádané zaměstnavatelem 98.000,00
Příspěvek na nenávratnou sociální výpomoc (nenávratná půjčka) 50.000,00
Příspěvek na návratnou sociální výpomoc (návratná půjčka)  50.000,00
Dary při životních výročích a významných událostech      12.000,00
Rezerva 193,03

C E L K E M   V Ý D A J E: 324.097,03

Ing. Věra  S I G M U N D O V Á, v. r. Ing. Jaroslav K O T U L A, v. r.
starostka města tajemník městského úřadu

Rozdělovník: 
1x originál: evidence vnitřních směrnic, zpracovatel (tajemník MěÚ), sekretariát, 
1x kopie: vedoucí odboru MěÚ, vedoucí organizační složky zřízené městem
1x elektronicky: každý zaměstnanec na nějž se SF vztahuje a který zároveň disponuje e-mailovou adresou
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