
Příloha č. 1

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává podle § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento vnitřní předpis:

Článek I

Vnitřní předpis č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu „Sociální fond zaměstnanců Města 
Přerova“, ve znění Vnitřního předpisu č. 13/11, kterým se mění vnitřní předpisy vydané 
Zastupitelstvem města Přerova v souvislosti se změnou organizační struktury Magistrátu 
města Přerova (dále jen Vnitřní předpis č. 18/05) se mění takto:

1) Název Vnitřního předpisu č. 18/05 zní: „Statut trvalého peněžního fondu „Sociální fond 

zaměstnanců statutárního města Přerova“.

2) V úvodní větě se text „§ 84 odst. 2 písm. d)“ nahrazuje textem „§ 84 odst. 2 písm. c)“.

3) Článek 1 zní takto:

„Článek 1

Základní ustanovení

1. Zastupitelstvo města Přerova zřídilo dne 15. února 1995 trvalý peněžní fond s názvem 
„Sociální fond zaměstnanců statutárního města Přerova“ (dále jen fond).

2.  Fond je zřízen za účelem uspokojování sociálních potřeb

a) zaměstnanců statutárního města Přerova zařazených k výkonu práce do Magistrátu 
města Přerova a zaměstnanců statutárního města Přerova zařazených k výkonu práce 
do Městské policie Přerov (dále jen zaměstnanci města),

b) členů Zastupitelstva města Přerova, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě 
uvolněni.“



4) Článek 2 zní takto:

„Článek 2

Příjmy a výdaje fondu

1. Fond je tvořen

a) převodem základního přídělu z rozpočtu města ve výši 2,5 % objemu mzdových 
prostředků plánovaných pro zaměstnance města a plánovaných odměn členů 
Zastupitelstva města Přerova, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni. 

b) převodem zůstatku z předcházejícího roku, 
c) splátkami půjček a zápůjček poskytnutých z fondu před 31. 12. 2015,
d) příjmy z poplatků za chatu Svrčov,
e) příjmy z úroků fondu,
f) sankčními poplatky.

2. Finanční prostředky fondu budou využity zejména na
a) nenávratné a návratné sociální výpomoci, 
b) příspěvek na stravování, 
c) příspěvek na penzijní připojištění,
d) údržbu a provoz chaty Svrčov,
e) poplatky spojené s vedením účtu fondu.

5) Článek 3 zní takto:

„Článek 3

Správa fondu

1. Prostředky fondu jsou součástí rozpočtu města a podléhají vyúčtování, které je 
součástí závěrečného účtu a výroční zprávy statutárního města Přerova za příslušný 
kalendářní rok.

2. Prostředky fondu jsou vedeny na samostatném podúčtu u České spořitelny, a.s., 
pobočky v Přerově, číslo 107-1882930369/0800.

3. Pravidla pro čerpání prostředků fondu upravuje vnitřní předpis vydaný Radou města 
Přerova. Pokud Rada města Přerova nevydá takový vnitřní předpis, rozhoduje o 
čerpání prostředků fondu tajemník Magistrátu města Přerova po dohodě s primátorem 
města.

4. Správu fondu provádí Kancelář tajemníka Magistrátu města Přerova.“

6) V ostatním se Vnitřní předpis č. 18/05 nemění.



Článek II

1) Tento vnitřní předpis byl schválen Zastupitelstvem města Přerova na jeho 11. zasedání 

konaném dne 16.11.2015, a to usnesením č. …..

2) Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.

V Přerově dne ………………….

…………………………………. ……………………………….
   Mgr. Vladimír Puchalský Ing. Petr Měřínský
           primátor            náměstek primátora

Za správnost: Kancelář tajemníka 


