
Pořadové číslo: 16/10

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 22.1.2013

Předloha pro 16. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 4. 2. 2013

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor
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Název materiálu:

Rozdělení finančních prostředků ze sociálního fondu na půjčky zaměstnancům

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje v souladu s Vnitřním předpisem č. 29/2012 Pravidla pro čerpání  prostředků ze sociálního 
fondu zaměstnanců města Přerova poskytnutí bezúročných půjček a uzavření smluv o půjčkách včetně 
jejich jištění takto:

Poř.
čis.

Žadatel Lokalita
opravovaného domu

Druh půjčky Částka Kč Ručitel

1. Z. P. rekonstrukce
rodin. domu

84 000,- Z.M.

2. N.A. rekonstrukce bytu 30 000,- Mgr.N.Z.

3. V.L. rekonstrukce
rodin. domu

60 000,- B.D.

4. Z.Z. rekonstrukce
rodin. domu 

100 000,- Z.L.

5. M.D. koupě 
bytového zařízení
rekonstrukce bytu

50 000,-
20 000,-

D.Z.

6. P.Z. koupě
bytového zařízení

50 000,- K.D.

7. V.D. rekonstrukce
rodin. domu 

50 000,- V.D.

8. O.L. koupě 
bytového zařízení

50 000,- P.N.

9. R.I. koupě
bytového zařízení
rekonstrukce bytu

30 000,-
55 000,-

Č.Z.



10. V.I. rekonstrukce
rodin.domu

100 000,- D.I.

11. J.L. koupě
bytového zařízení

50 000,- J.L.

12. Z.J. koupě
bytového zařízení

20 000,- Z.T.

13. J.I. koupě
bytového zařízení

30 000,- Z.I.

14. Š.P. koupě
bytového zařízení

50 000,- C.P.

15. P.B. koupě
bytového zařízení

50 000,- C.V.

CELKEM 879 000,-

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor ekonomiky

součástí schváleného rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2013 je také rozpis výdajů 
Sociálního fondu zaměstnanců Města Přerova, v němž je na půjčky na bytové účely 
a návratné finanční výpomoci vyčleněna částka ve výši 1 538 000 Kč.

Odborová organizace

doporučuje schválit usnesení dle předloženého návrhu.

Důvodová zpráva:

Rada města Přerova na své 50. schůzi konané dne 17.10.2012 usnesením č. 1971/50/9/2012 vydala 
vnitřní předpis č. 29/2012 Pravidla pro čerpání prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního 
města Přerova (dále jen pravidla), která nabyla účinnosti dnem 01.01.2013. Sociální fond je tvořen, 
využíván a spravován v souladu s platným zněním vnitřního předpisu č. 18/05 Statut trvalého 
peněžního fondu „sociální fond zaměstnanců Města Přerova“. Tento fond zřídilo jako trvalý peněžní 
fond Zastupitelstvo města Přerova svým usnesením č. 497/22/8 na svém 22. zasedání, které se konalo 
dne 31.08.2005; předpis nabyl účinnosti dnem 01.01.2006. 

Pravidla upravují návratné a nenávratné sociální výpomoci, peněžité dary při životních a pracovních 
jubileích, příspěvek na stravování, na penzijní připojištění, půjčky na bytové účely, údržbu a provoz 
chaty Svrčov, příspěvek na rekreaci, zájezdy, společenské, kulturní a sportovní akce, akce důchodců 
a ostatní aktivity dle rozhodnutí zaměstnavatele po dohodě s odborovou organizací.

Půjčky na bytové účely jsou upraveny v bodu IV. pravidel. Jedná se o návratné bezúročné půjčky 
s dobou splatnosti nejvýše 7 let (v případě uvolněných zastupitelů do ukončení jejich volebního 
období). 

Půjčky se poskytují na výstavbu, opravu nebo rekonstrukci nebo koupi rodinného domu či bytu 
a za účelem vypořádání společného jmění manželů po rozvodu, spočívající v zajištění potřeby bydlení. 
V těchto případech je maximální výše půjčky 100 tis. Kč. Půjčku je možné využití i na koupi bytového 
zařízení (včetně domácích elektrospotřebičů) a v tomto případě je maximální možná výše půjčky 
50 tis. Kč.       



V termínu pro podávání žádostí (tedy do 31.12.2012) podalo žádost o poskytnutí půjčky celkem 
13 žadatelů. Byly předloženy požadavky na poskytnutí půjček v celkové výši 819 tis. Kč.

Návrh na poskytnutí půjček byl projednán dne 10.01.2013 s odborovou organizací. Vzhledem k tomu, 
že jedna žadatelka nesplnila podmínky pro poskytnutí půjčky v požadované výši, byla ji částka 
krácena o 40 tis. Kč. Současně byly odborové organizaci předloženy k projednání dvě žádosti, které 
byly podány po termínu, a to na částku 100 tis. Kč. Při projednávání s odborovou organizací bylo 
dohodnuto, že i tyto dvě žádosti budou předloženy k projednání s tím, že finanční prostředky na 
poskytnutí půjček ve výši 100 tis. Kč budou poskytnuty na úkor jiných aktivit ze sociálního fondu.

K projednání jsou předkládány žádosti celkem 15 žadatelů na částku ve výši 879 tis. Kč. Z toho jsou 
požadavky na poskytnutí půjček ve výši 499 tis. Kč na rekonstrukce jak bytů, tak domů a požadavky 
na koupi bytového zařízení ve výši 380 tis. Kč. 

Rada města Přerova projednala tento materiál na své 55. schůzi dne 29.01.2013.


