
Pořadové číslo: 25/9

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 4.9.2014

Předloha pro 25. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 9. 
2014

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor

Zpracovatel: Mgr. PETR KAROLA, vedoucí odboru vnitřní správy
Mgr. JARMILA JEMELÍKOVÁ, vedoucí oddělení personálního a 
lidských zdrojů
Bc. IVANA JEŘÁBKOVÁ, referent oddělení personálního a lidských 
zdrojů

Název materiálu:

Poskytnutí návratné sociální výpomoci

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, v platném znění, poskytnutí zápůjčky -
návratné sociální výpomoci ve výši 20 000 Kč a uzavření smlouvy o této zápůjčce mezi 
statutárním městem Přerov jako zápůjčitelem a paní I*** M***, bytem *** jako 
vydlužitelem.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor vnitřní správy

Odbor vnitřní správy doporučuje schválit poskytnutí zápůjčky - návratné sociální výpomoci.

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. Na 82. schůzi konané dne 11.12.2013 vydala Rada města Přerova vnitřní předpis 
č. 12/2013, kterým se mění vnitřní předpis č. 29/2012, a to v souvislosti s nabytím účinnosti 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 



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. 

Návratné sociální výpomoci jsou upraveny v bodu II. pravidel a o jejich poskytnutí rozhoduje 
Zastupitelstvo města Přerova.

Dne 03.09.2014 se obrátila na tajemníka úřadu paní I*** M***, zaměstnanec statutárního 
města Přerova, se žádostí o poskytnutí návratné sociální výpomoci ve výši 20 000 Kč. Paní 
M***je zařazena do oddělení vnitřních služeb MMPr jako uklízečka s úvazkem 0,75. Žádost 
je přílohou tohoto materiálu. Paní M*** navrhuje zajistit zápůjčku, návratnou sociální 
výpomoc, příjmem ručitele. Jako ručitele navrhuje paní R*** K*** *** bytem ***

Rada města Přerova se žádostí bude zabývat na své 99. schůzi dne 10.09.2014.


