






Usnesení č. 8 – ZM souhlasí s navrhovanou výší odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva a předsedům osadních výborů v souladu s aktualizovanou „Přílohou 
k nařízení vlády č. 318/2017 Sb“, která bude poskytována od  1.1.2019 – pro 9 hlasů

ad 9) Inventury 2018
- místostarosta Ing. Koubovský předložil plán inventur na rok 2018. V souladu s tímto plánem 
  bude zřízena ústřední inventarizační komise a 8 dílčích inventarizačních komisí
- do ústřední inventarizační komise p. starosta jmenuje:
 -předseda: Ing. Koubovský Milan
                  - členové: Jandová Ivana, Čapková Lenka, Majerová Olga

Usnesení č. 9 – ZM schvaluje předložený plán inventur na rok 2018 – pro 9 hlasů

ad 10) Směrnice pro tvorbu a používání sociálního fondu a k zabezpečení závodního 
stravování 

- Směrnice pro tvorbu a používání sociálního fondu – základní příděl do fondu činí 3% 
  z čerpaného objemu mzdových prostředků zaměstnanců městyse a z odměn dlouhodobě 
  uvolněných členů zastupitelstva.
 Použití sociálního fondu – stravování ;  rekreace a na pořízení zboží nebo služeb zdravotního,
 léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení ; penzijní 
 připojištění ; dary při významných životních výročích a  příspěvek na kulturu, sport a služby.

- Směrnice k zabezpečení závodního stravování –městys Radomyšl zajišťuje 
 zaměstnancům a uvolněným zastupitelům příspěvek na stravné ve školní jídelně Radomyšl a 
 restauraci Na Křenovce Radomyšl. Součástí této směrnice je rozpis cen obědů ve školní 
 jídelně a v hospodě Na Křenovce. 

- obě směrnice nabývají účinnosti dnem 1.1.2019

Usnesení č. 10 – ZM souhlasí se Směrnicí pro tvorbu a používání sociálního fondu 
s účinností od 1.1.2019 – pro 9 hlasů

Usnesení č. 11 – ZM souhlasí se Směrnice k zabezpečení závodního stravování 
s účinností od 1.1.2019 – pro 9 hlasů

ad 11) Různé

11.1) Kontroly výborů

- pověření finančního výbor kontrolou využití příspěvku na rok 2018 na činnost Základní 
 školy, Mateřské školy a Letního areálu podle zákona 250/2000 Sb. a kontrolou pokladen

-  pověření kontrolního výboru kontrolou plnění usnesení ZM za rok 2018

Usnesení č. 12 – ZM pověřuje finanční výbor kontrolou využití příspěvku na rok 2018 
na činnost Základní školy, Mateřské školy a Letního areálu podle zákona 250/2000 Sb. a 
kontrolou pokladen – pro 9 hlasů











Jedná se o upravenou verzi dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR.

Plné znění zápisu je k dispozici na ÚM Radomyšl.


