Obsah zprávy projednán: se starostou ÚMO Plzeň 3 panem Radislavem Neubauerem
a s 1. místostarostou MO Plzeň 3 panem Mgr. Radoslavem Škardou
Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristika
Návrh změny tvorby a použití Sociálního fondu ÚMO Plzeň 3 a schválení Dodatku
č. 2 Statutu sociálního fondu ÚMO Plzeň 3 a dodatku č. 2 Pravidel používání
Sociálního fondu ÚMO Plzeň 3
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Návrh na tvorbu Sociálního fondu ve výši 5% z ročního objemu mzdových prostředků
ÚMO Plzeň 3 zúčtovaných k výplatě v běžném roce fyzickým osobám, které jsou
k němu v pracovněprávním vztahu a z objemu odměn zúčtovaných uvolněným
zastupitelům.
Návrh na použití fondu:
Návrh na zvýšení příspěvku na penzijní připojištění nebo životní pojištění. Každému
zaměstnanci a uvolněným zastupitelům MO 3, pokud prokáží, že mají uzavřenou
smlouvu na penzijní připojištění nebo životní pojištění poskytnout měsíčně 300 Kč (v
současné době 100 Kč). Při odchodu ze zaměstnání nebo na mateřskou dovolenou
bude příspěvek vyplacen za poslední celý odpracovaný měsíc.
Návrh na zvýšení příspěvku na ošatné ve výši 700 Kč (v současné době 600 Kč)
měsíčně zaměstnancům ÚMO 3 a uvolněným zastupitelům MO 3. Příspěvek nenáleží
zaměstnancům vykonávajícím dle pracovní náplně manuální práce.
Již dvanáct let nedošlo k navýšení procentního přídělu finančních prostředků do
Sociálního fondu ÚMO Plzeň 3.
3. Předpokládaný cílový stav
Navýšení tvorby sociálního fondu a schválení Dodatků uvedených v návrhu usnesení
4. Navrhované varianty řešení
Nejsou
5. Doporučená varianta řešení
Není
6. Finanční nároky řešení
Viz navrhovaný rozpočet
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Platnost Dodatků od 1. 1. 2016

8. Dříve vydaná usnesení
Usnesení RMO 3 č. 432 ze dne 9. 11. 2015
9. Závazky či pohledávky vůči městu či obvodu
---

Přílohy:
Příloha č. 1: Dodatek č. 2 Statutu sociálního fondu Úřadu MO Plzeň 3
Příloha č. 2: Dodatek č. 2 k Pravidlům používání sociálního fondu pro zaměstnance ÚMO
Plzeň 3 a uvolněné zastupitele MO Plzeň 3
Příloha č. 3: Dodatek č. 2 Kolektivní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Plzeň,
ÚMO Plzeň 3 a Základní organizací odborového svazu státních orgánů a
organizací při ÚMO Plzeň 3
Příloha č. 4: Zápis z jednání zástupců Úřadu MO Plzeň 3 a Základní organizací
odborového svazu státních orgánů a organizací při Úřadu městského obvodu
Plzeň 3 – příloha č. 4

