Městský obvod Pardubice II | Úřad městského obvodu Pardubice II
Chemiků 128, 530 09 Pardubice

Zápis
z 27. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 16. 3. 2016
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128
Přítomni: Mgr. Bc. Radek Hejný, Ing. Aleš Fifka, Lubomír Hanzlík
M. Boháčková, tajemník,
Omluveni: Bc. Marta Vitchová, Milan Drahoš
Jednání zahájil starosta Mgr. Bc. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy
rady s programem jednání. Druhým spolupodepisujícím zápisu z jednání byl určen Ing. Aleš Fifka.

Program:
1. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 29. 2. 2016 (informativní zpráva)
2. Inventarizační zpráva
3. Dodatek č. 1 k Projektu č. 3/2016 – Organizace volejbalového turnaje v městském obvodě
4. Poskytnutí peněžitých darů
5. Projekt na organizaci akce městského obvodu
6. Změna použití sociálního fondu
7. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 16. 3. 2016
8. Vyjádření k územnímu řízení
9. Žádosti - nakládání s pozemky
10. Diskuse

1. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 29. 2. 2016 (informativní zpráva)
Starosta vyzval členy rady k dotazům k předloženému čerpání rozpočtu. Projednáno bez připomínek.
Rada městského obvodu vzala informativní zprávu na vědomí.
2. Inventarizační zpráva
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 285
Rada městského obvodu projednala a schvaluje předloženou inventarizační zprávu k provedené
inventarizaci majetku a závazků městského obvodu k 31.12.2015
Výsledek hlasování:
pro 3 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
3. Dodatek č. 1 k Projektu č. 3/2016 – Organizace volejbalového turnaje v městském obvodě
Starosta odůvodnil doplnění v projektu týkající se určení charitativní akce, na kterou budou věnovány
vybrané finanční prostředky, informoval o vybrané výši. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o
návrhu:
Usnesení č. 286
Rada městského obvodu projednala a schvaluje dodatek č. 1 k Projektu č. 3/2016 - Organizace
volejbalového turnaje v městském obvodě dle přílohy k tomuto usnesení.
Výsledek hlasování:
pro 3 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
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4. Poskytnutí peněžitých darů
Starosta odůvodnil podání návrhů na poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu městského obvodu na rok
2016 včetně poskytnutí podílu peněžitého daru ze své rezervy v rozpočtu na rok 2016 a návrh z rezervy
místostarosty v rozpočtu na rok 2016. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 287
Rada městského obvodu
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000 Kč Rybářskému sportovnímu klubu Pardubice
II Polabiny, z. s. /IČ 70152454/, Brožíkova 432, Pardubice, z rozpočtu městského obvodu Pardubice
II na rok 2016
- schvaluje provedení přesunu finančních prostředků ve výši 10.000 Kč z rezervy starosty městského
obvodu na rozpočtovou položku dary v rozpočtu městského obvodu na rok 2016 rozpočtovým
opatřením č. 2
- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení
Výsledek hlasování:
pro 3 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 288
Rada městského obvodu
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s.
/IČ 226600285/, Bělehradská 389, Pardubice, z rozpočtu městského obvodu Pardubice II na rok
2016
- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení
Výsledek hlasování:
pro 3 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 289
Rada městského obvodu
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč Univerzitě Pardubice /IČ 00216275/,
Studentská 95, Pardubice, z rozpočtu městského obvodu Pardubice II na rok 2016
- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení
Výsledek hlasování:
pro 3 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 290
Rada městského obvodu
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 4.000 Kč Oblastní pobočce SONS /IČ 65399447/,
Bělehradská 384, Pardubice, z rezervy místostarosty v rozpočtu městského obvodu Pardubice II na
rok 2016 (přesun z rezervy místostarosty na rozpočtovou položku dary v rozpočtu městského
obvodu na rok 2016 rozpočtovým opatřením č. 2)
- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení
Výsledek hlasování:
pro 3 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
5. Projekt na organizaci akce městského obvodu
Starosta seznámil členy rady s organizací Polabinských čarodějnic v městském obvodě. Hlasováno o

návrhu:
Usnesení č. 291
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh Projektu č. 5/2016 – Polabinské čarodějnice dle
přílohy k tomuto usnesení.
Výsledek hlasování:
pro 3 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
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6. Změna použití sociálního fondu
M. Boháčková seznámila členy rady s úpravou použití sociálního fondu a změny pravidel spočívající
poskytování příspěvků s využitím platebních karet. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 292
Rada městského obvodu
- projednala návrh dodatku č. 1 vnitřního předpisu č. 016 – Sociální fond v rozsahu přílohy č. 1 k tomuto
usnesení
- projednala návrh nových pravidel použití sociálního fondu v rozsahu přílohy č. 2 k tomuto usnesení
- ukládá materiály předložit zastupitelstvu městského obvodu k projednání a doporučuje je ke schválení
T: 27.4.2016
Z: M. Boháčková, tajemník
Výsledek hlasování:
pro 3 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
7. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 16. 3. 2016
M. Boháčková informovala o plnění usnesení rady městského obvodu. Projednáno bez připomínek.
Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 293
Rada městského obvodu projednala předloženou kontrolní zprávu, tuto schvaluje a doporučuje
přijatá usnesení rady městského obvodu
- vypustit z evidence
splněná:
210, 223, 224, 245, 258, 259, 261, 262
bez úkolu:
240-244, 246-257, 260, 263 – 281, 283 - 284
-ponechat v evidenci
úkol trvá:
282
Výsledek hlasování:
pro 3 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
8. Vyjádření k územnímu řízení
Předložené žádosti byly projednány jednotlivě. Byla vedena diskuse k zástavbě na Hradecké ulici.
Hlasováno o návrzích:
Usnesení č.
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Autosalon Citroen Pardubice“ investora
Autotechnik J.M., spol. s r.o.
Výsledek hlasování:
pro 2 proti 1 zdržel se 0
Usnesení nebylo přijato.
Usnesení č. 294
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s dodatečným povolením stavby „Novostavba stánku pro
občerstvení a zmrzlinu Barky“ investora
.
Výsledek hlasování:
pro 3 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 295
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou dřevěné, montované, typové chatky na
pozemku p.č. 1553/9 investorů
.
Výsledek hlasování:
pro 3 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
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Usnesení č. 296
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Stavební úpravy OC Kaufland Pardubice –
Rosice“.
Výsledek hlasování:
pro 3 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
9. Žádosti - nakládání s pozemky
Ing. Řezanina podal k žádosti potřebné informace. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 297
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí
o nájem části p.p.č. 3638/4
40 m2 k.ú. Pardubice za účelem umístění a provozování předzahrádky k objektu vinárny „Decinka“
v čp. 162 na st.p.č. 9262 k.ú. Pardubice.
Výsledek hlasování:
pro 3 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
10. Diskuse
Pan Hanzlík se dotázal, zda je řešeno dopravní značení na Cihelně – problémové místo. Ing. Řezanina
informoval o tom, že dopravní značení by mělo být posouzeno souhrnně odbornou institucí.

Příloha usnesení č. 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292

Jednání bylo ukončeno v 17:30 hodin.

…………………………………………………………………….
člen rady

…….…………………………………………………………………
starosta

Datum vyhotovení zápisu: 17. 3. 2016
Zapsala: M. Boháčková
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Příloha k usnesení RMO č. 286 ze dne 16. 3. 2016

Dodatek č. 1
k Projektu č. 3/2016

Organizace volejbalového turnaje v městském obvodě

Tímto dodatkem se stanovuje vybraná charitativní akce, na kterou budou věnovány vybrané finanční
prostředky (účastnické poplatky od jednotlivých družstev). Vybrané finanční prostředky budou
věnovány Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s.

Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 16. 3. 2016
usnesením č. 286.

starosta
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Příloha k usnesení RMO č. 287 ze dne 16. 3. 2016

DAROVACÍ SMLOUVA
Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II
zastoupený Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou
se sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice
IČ 00274046
(dále jen „dárce“)
a
Rybářský sportovní klub Pardubice II Polabiny, z.s.
zastoupený Milanem Vránou, jednatelem
se sídlem Brožíkova 432, 530 09 Pardubice
IČ 70152454
(dále jen „obdarovaný“)
uzavírají níže uvedeného dne dle § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, tuto

darovací

smlouvu

I.
Dárce poskytne peněžitý dar ve výši 20.000 Kč. Obdarovaný tento peněžitý dar přijímá.
II.
Dárce poukáže finanční prostředky uvedené v článku I. této smlouvy obdarovanému na jeho
bankovní účet č.: 273462454/0300.
III.
Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny, se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dárce a druhé obdarovaný.
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, uzavřely ji po vzájemném
projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsaly ji v tísni a ani za nápadně
nevyhovujících podmínek.
Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice II č. 287
ze dne 16. 3. 2016.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Dárce:

Obdarovaný:

-------------------------------------Mgr. Bc. Radek Hejný

-----------------------------------------Milan Vrána

Příloha k usnesení RMO č. 288 ze dne 16. 3. 2016

DAROVACÍ SMLOUVA
Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II
zastoupený Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou
se sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice
IČ 00274046
(dále jen „dárce“)
a
Středisko rané péče v Pardubicích, o.p.s.
zastoupené Mgr. Blankou Brandovou, ředitelkou
se sídlem Bělehradská 389, 530 09 Pardubice
IČ 26600285
(dále jen „obdarovaný“)
uzavírají níže uvedeného dne dle § 2055 a následujících zákona č. 82/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, tuto
darovací

smlouvu

I.
Dárce poskytne finanční dar ve výši 10.000 Kč. Obdarovaný tento finanční dar přijímá.
II.
Dárce poukáže finanční dar uvedený v článku I. této smlouvy obdarovanému na jeho bankovní
účet č.: 78-9135990217/0100.
III.
Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 82/2012, občanský zákoník, v platném znění.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dárce a druhé obdarovaný.
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, uzavřely ji po vzájemném
projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsaly ji v tísni a ani za nápadně
nevyhovujících podmínek.
Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice II č. 288
ze dne 16. 3. 2016.
V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Dárce:

Obdarovaný:

----------------------------------------Mgr. Bc. Radek Hejný

----------------------------------------Mgr. Blanka Brandová

Příloha k usnesení RMO č. 289 ze dne 16. 3. 2016

DAROVACÍ SMLOUVA
Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II
zastoupený Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou
se sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice
IČ 00274046
(dále jen „dárce“)
a
Univerzita Pardubice
zastoupená prof. Ing. Miroslavem Ludwigem, CSc., rektorem
se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice
IČ 00216275
(dále jen „obdarovaný“)
uzavírají níže uvedeného dne dle § 2055 a následujících zákona č. 82/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, tuto
darovací

smlouvu

I.
Dárce poskytne finanční dar ve výši 10.000 Kč. Obdarovaný tento finanční dar přijímá.
II.
Dárce poukáže finanční dar uvedený v článku I. této smlouvy obdarovanému na jeho bankovní
účet č.: 37030561/0100.
III.
Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 82/2012, občanský zákoník, v platném znění.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dárce a druhé obdarovaný.
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, uzavřely ji po vzájemném
projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsaly ji v tísni a ani za nápadně
nevyhovujících podmínek.
Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice II č. 289
ze dne 16. 3. 2016.
V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Dárce:

Obdarovaný:

----------------------------------------Mgr. Bc. Radek Hejný

----------------------------------------prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

Příloha k usnesení RMO č. 290 ze dne 16. 3. 2016

DAROVACÍ SMLOUVA
Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II
zastoupený Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou
se sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice
IČ 00274046
(dále jen „dárce“)
a
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR /dále jen SONS/, Krakovská 21, 110 00 Praha
Oblastní pobočka SONS v Pardubicích, Centrum pro zdravotně postižené a seniory, Bělehradská 384,
530 09 Pardubice
za niž na základě pověření statutárním představitelem, prezidentem Mgr. Václavem Poláškem jedná
Marie Matěnová, bytem
Pardubice
IČ 65399447
(dále jen „obdarovaný“)
uzavírají níže uvedeného dne dle § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, tuto

darovací

smlouvu

I.
Dárce poskytne peněžitý dar ve výši 4.000 Kč. Obdarovaný tento peněžitý dar přijímá.
II.
Dárce poukáže finanční prostředky uvedené v článku I. této smlouvy obdarovanému na jeho
bankovní účet č.: 241963756/0300.
III.
Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny, se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dárce a druhé obdarovaný.
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, uzavřely ji po vzájemném
projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsaly ji v tísni a ani za nápadně
nevyhovujících podmínek.
Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice II č. 290
ze dne 16. 3. 2016.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Dárce:

Obdarovaný:

---------------------------------Mgr. Bc. Radek Hejný

---------------------------------Marie Matěnová
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Příloha k usnesení RMO č. 291 ze dne 16. 3. 2016

Projekt č. 5/2016
Organizátor:
Cíl:

Polabinské čarodějnice

Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II
Vytvoření tradice pro účast obyvatel městského obvodu na veřejné akci u příležitosti
zachování dodnes živého lidového zvyku Pálení čarodějnic – oslava příchodu jara
Mnoho obyvatel městského obvodu nemá možnost trávit Pálení čarodějnic v přírodě u
ohně mimo město, a proto se městský obvod rozhodl tuto atmosféru svým obyvatelům
přiblížit a uspořádat tak pálení čarodějnic přímo v městském obvodě

Účastníci:

Občané městského obvodu – děti s rodiči či prarodiči

Organizace:

Městský obvod zorganizuje „Pálení čarodějnic“ na území městského obvodu, konkrétně
na louce vedle stezky od Wonkova mostu do Polabin, SDH Staré Hradiště zajistí stavbu
hranice a ohýnky na opékání buřtů, součástí akce bude soutěž o nejhezčí čarodějnici a
soutěže pro děti, k poslechu bude hrát živá hudba – kapela Medvědi, účastníci si budou
moci na místě zakoupit buřty a další občerstvení (pivo, limo,…)

Termín:

29. dubna 2016 od 17:00 do 21:00

Zveřejnění:

Zpravodaj, formou letáčků o konání akce ve vývěsních skříňkách, na nástěnce v budově
úřadu městského obvodu, na webových stránkách městského obvodu, formou letáčků
do základních a mateřských škol v městském obvodě, na facebooku

Financování:

Výdaje na organizaci akce hradí Městský obvod Pardubice II z rozpočtu na rok 2016
podle zpracovaného rozpočtu, jak je uvedeno dále

Rozpočet:

20.000,- Kč

Výdaje:

Úhrady
výdajů:

- dřevo na hlavní hranici + menší ohýnky
- zajištění toalet
- požární zabezpečení
- materiál, odměny pro děti
- hudební produkce

Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě fakturace nebo nákupů
v hotovosti, vyplacením nároku z uzavřené dohody o provedení práce

Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 16. 3. 2016
usnesením č. 291.

starosta
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Příloha č. 1 k usnesení RMO č. 292 ze dne 16. 3. 2016

Dodatek č. 1 k vnitřnímu předpisu č. 016

Sociální fond

Vnitřní předpis č. 016 Sociální fond účinný ode dne 1.1.2016 se v části IV., čl. 7 mění takto:
IV.
Použití fondu
Čl. 7
Finanční prostředky fondu je možno všeobecně použít na
- poskytování příspěvků na stravování zaměstnanců
- poskytování půjček na bytové účely
- pořízení hmotného majetku, který slouží ke kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců
- příspěvky na rekreaci
- příspěvky na kulturu, tělovýchovu a sport
- sociální výpomoci
- příspěvek na reprezentaci zaměstnanců
- příspěvek na penzijní připojištění
- příspěvek na ozdravný program
- příspěvek na vzdělávání
- dary při pracovních a životních výročích, příp. další.
Ostatní ustanovení vnitřního předpisu č. 016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem městského obvodu dne 27.4.2016 usnesením č. a je
účinný od 1.7.2016.

Mgr. Bc. Radek Hejný
starosta
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Příloha č. 2 k usnesení RMO č. 292 ze dne 16. 3. 2016

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MĚSTSKÝ OBVOD Pardubice II
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II

Pravidla použití sociálního fondu
V souladu s ustanovením čl. 8 vnitřního předpisu č. 016 – Sociální fond, v platném znění (dále jen
vnitřní předpis) se stanovuje použití finančních prostředků sociálního fondu na:
-

poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců
poskytování příspěvku na reprezentaci zaměstnanců
poskytování příspěvku na volnočasové aktivity

1. Příspěvek na stravování
Stravování zaměstnanců se uskutečňuje formou veřejného stravování nákupem stravenek
v hodnotě 90,- Kč na jednu stravenku. Ze sociálního fondu bude zaměstnancům, zařazeným
do úřadu městského obvodu a do organizačních složek městského obvodu poskytnut
příspěvek ve výši 35,- Kč na jednu stravenku, starostovi městského obvodu příspěvek ve výši
65,- Kč na jednu stravenku. Stravenky jsou poskytovány prostřednictvím platebních karet,
které jsou dobíjeny měsíčně podle skutečného nároku jednotlivých zaměstnanců. Podmínky,
za kterých se stravenky poskytují, upravuje vnitřní předpis úřadu městského obvodu.
Příspěvek se ze sociálního fondu převádí měsíčně na výdajový účet městského obvodu.
2. Příspěvek na reprezentaci
Příspěvek je poskytován zaměstnancům kromě dělnických profesí a uvolněnému členu
zastupitelstva. Příspěvek se poskytuje ve výši: 3500,- Kč / pololetí/ osobu
Příspěvek přísluší pouze zaměstnanci, který v kalendářním pololetí odpracoval v dané funkci
minimálně 60 pracovních dnů. Pracovním dnem se rozumí též, kdy zaměstnanec
- čerpal dovolenou
- čerpal náhradní volno za práci přesčas a ve svátek
- nepracoval z důvodu, že na pracovní den připadl svátek
- nemohl konat práci pro překážku na straně zaměstnavatele
Příspěvek se ze sociálního fondu převádí na výdajový účet městského obvodu a vyplácí se ve
výplatních termínech pro vyúčtování platu za měsíc květen a za měsíc listopad.
Příspěvek na reprezentaci je stanoven na plný pracovní úvazek, při kratším pracovním úvazku
se poměrně krátí.
3. Příspěvek na volnočasové aktivity
Příspěvek je poskytován všem osobám uvedeným v čl. 2 vnitřního předpisu na účely uvedené
v čl. 7, konkrétně na
- ozdravný program
- kulturu, tělovýchovu a sport
- rekreaci
- vzdělávání

Příspěvek je poskytován prostřednictvím platební karty, kterou lze použít pouze na vymezené účely.
Příspěvek je stanoven ve výši 150 Kč na jeden měsíc, resp. 450 Kč na čtvrtletí, a osobu,
zaměstnancům je poskytován 1x za čtvrtletí, a to dobitím karty.
Příspěvek ze sociálního fondu se poskytne přímou úhradou faktury za dobití jednotlivých karet
zaměstnanců z účtu sociálního fondu.

Pravidla použití fondu byla schválena zastupitelstvem městského obvodu dne 27.4.2016 usnesením
č.
a jsou účinná od 1.7.2016.

Mgr. Bc. Radek Hejný
starosta

