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Zpravodaj: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Navrhovatel: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. Jarmila Jemelíková , vedoucí oddělení personálního

Název návrhu:

Změna vnitřního předpisu č. 18/05 -  Statutu trvalého peněžního fondu „Sociální fond 
zaměstnanců Města Přerova“

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

vydává Vnitřní předpis č…../2015, kterým se mění Vnitřní předpis č. 18/05 Statut trvalého peněžního 
fondu „Sociální fond zaměstnanců Města Přerova“, ve znění Vnitřního předpisu č. 13/11, a to ve 
znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Kancelář tajemníka

v případě, že dojde ke snížení základního přídělu z rozpočtu města, je prioritou Kanceláře tajemníka 
zachovat pro stávající zaměstnance příspěvky na penzijní připojištění a na stravování. 

Odbor ekonomiky

pokud bude schválena změna předmětného vnitřního předpisu, v jejímž důsledku dojde ke snížení 
základního přídělu do sociálního fondu z rozpočtu města, bude návrh rozpočtu statutárního města 
Přerova na rok 2016 upraven tak, aby korespondoval s touto změnou.

ZV ZO Odborového svazu státních orgánů

vzhledem k rozsahu stanoviska je přiloženo jako příloha č. 2.

Důvodová zpráva:

Vnitřní předpis č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu Sociální fond zaměstnanců Města Přerova 



(dále jen fond) byl schválen na 22. zasedání ZM dne 31. 8. 2005, novelizován byl vnitřním předpisem 
č. 13/2011 v souvislosti se změnou organizační struktury v roce 2011. 

Po projednání na 29. schůzi Rady města Přerova dne 29. 10. 2015 jsou navrhovány následující změny 
Vnitřního předpisu č. 18/05:

V článku 1 Základní ustanovení, odst. 2 se navrhuje vypustit z okruhu osob, na něž se fond vztahuje, 
osoby uvedené v ustanovení pod písmenem c), a to bývalých zaměstnanců Města Přerova zařazených 
k výkonu práce do Městského úřadu Přerova nebo Magistrátu města Přerova nebo do Městské policie 
Přerov až do odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu, a obdobně se navrhuje vypustit 
osoby, uvedené v ustanovení pod písmenem d), a to stávajících i bývalých členů Zastupitelstva města 
Přerova, kteří byli pro výkon funkce dlouhodobě uvolnění až do odchodu do starobního nebo plného 
invalidního důchodu.

Článek 2 Příjmy a výdaje fondu, odst. 1 tvorba fondu:

v odrážce pod písmenem a) se navrhuje změnit výši přídělu ze 4 % na 2,5 % objemu mzdových 
prostředků, plánovaných pro zaměstnance města a plánovaných odměn členů ZM, kteří jsou pro výkon 
funkce dlouhodobě uvolněni. Tímto opatřením se částečně srovnají podmínky, které jsou v 
příspěvkových organizacích města pro tvorbu Fondu kulturních a sociálních potřeb (základní příděl u 
PO v současné době tvoří 1 % z objemu mzdových prostředků, pro rok 2016 je zatím tripartitou 
vyjednán příděl nejméně ve výši 1,5 %),

v odrážce pod písmenem c) se doplňuje, že příjmy z dříve poskytnutých půjček (a zápůjček) budou 
omezeny na příjmy ze splátek půjček a zápůjček, poskytnutých před 31. 12. 2015. Jak bude dále 
uvedeno u využití finančních prostředků fondu, navrhuje se nadále zápůjčky na bytové účely 
neposkytovat.

Článek 2 Příjmy a výdaje fondu, odst. 2 využití fondu se vzhledem ke snížení přídělu do fondu 
navrhuje upravit takto:

odrážka pod písmenem b) – peněžité dary při životních a pracovních jubileích se navrhuje zrušit, 
odrážka pod písmenem e) – zápůjčky na bytové účely se navrhuje zrušit,
odrážka pod písmenem g) – příspěvek na rekreaci, zájezdy, společenské, kulturní a sportovní akce se 
navrhuje zrušit
odrážka pod písmenem h) – akce důchodců - vzhledem k jejich vypuštění z okruhu osob, na které se 
využití fondu vztahuje, se navrhuje zrušit.

Pravidla pro čerpání prostředků ze sociálního fondu upravuje v současné době Vnitřní předpis 
č. 29/2012 Pravidla pro čerpání prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Přerova, 
ve znění pozdějších předpisů, který vydala Rada města Přerova. V návaznosti na předkládanou změnu 
Vnitřního předpisu č. 18/05 (v kompetenci Zastupitelstva města Přerova) by byla připravena 
i odpovídající změna Vnitřního předpisu č. 29/2012 (v kompetenci Rady města Přerova).

Návrh změny vnitřního předpisu viz příloha č. 1.


