
Pořadové číslo:  31/4 

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 7.9.2017 

Návrh pro 31. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 9. 2017 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Změna Vnitřního předpisu č. 8/05 Statut trvalého peněžního fondu "Útulek pro zvířata" 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

vydává Vnitřní předpis č. .../2017, kterým se mění Vnitřní předpis č. 8/05 Statut trvalého peněžního 

fondu "Útulek pro zvířata", ve znění Vnitřního předpisu č. 13/11 a Vnitřního předpisu č. 14/14, ve 

znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.9.2017 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města projednala tento materiál ve variantním řešení na své 75. schůzi dne 24.08.2017 a svým 

usnesením č. 3058/75/4/2017 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedený návrh 

na usnesení. 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky připravil pro schůzi Rady města Přerova návrh úpravy vnitřního předpisu ve třech 

variantách, a to s ohledem na objem zdrojů fondu.  Byla navrhována varianta neměnit vnitřní předpis 

vůbec, varianta rozšíření pouze o veterinární zákroky a případné další nákladné léčby a varianta, 

kterou rada města doporučila zastupitelům ke schválení. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 



Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit návrh usnesení dle předloženého 

znění. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Provozovatel Útulku Dr. Matinové pro zvířata, Technické služby města Přerova, s. r. o., požádal odbor 

ekonomiky o změnu Vnitřního předpisu č. 8/05 Statut trvalého peněžního fondu "Útulek pro zvířata", 

ve znění pozdějších předpisů. Změny se týkají Článku 2 Výdaje fondu, kdy provozovatel navrhuje 

rozšířit výdaje o dva body a to: 

• náklady na nákup krmiva pro zvířata, 

• veterinární zákroky (např. kastrace, operace kýl, zlomeniny atd.), případné další nákladné léčby. 

  

Příjmy fondu jsou tvořeny peněžními dary od dobrovolných dárců, kteří chtějí přispět ke zlepšení 

životních podmínek opuštěných zvířat umístěných do útulku a v uplynulých letech činily: 

• 11 360 Kč v roce 2014 

• 8 200 Kč v roce 2015 

• 12 879 Kč v roce 2016 

Konečný zůstatek účtu fondu k 31.07.2017 dosáhl částky 44 185,89 Kč, přičemž výdaje fondu v 

uplynulých letech činily:  

• 105 355 Kč v roce 2014 

• 46 312 Kč v roce 2015 

• 9 187 Kč v roce 2016 

  

Správu výdajové části fondu provádí odbor správy majetku a komunálních služeb, a to zejména s 

ohledem na skutečnost, že hradí provozovateli veškeré výdaje s útulkem spojené v rámci Smlouvy o 

vykonávání sjednaných činností. Tyto výdaje ročně dosahují částky cca 1,7 mil. Kč, a to včetně výdajů 

na veterinární péči v rozsahu 120 hodin ročně a na nákup krmiva pro zvířata v útulku. Informace o 

hospodaření provozního útvaru „Útulek pro zvířata“ za rok 2016 je uvedena v příloze č. 2 důvodové 

zprávy. Útvar vykazuje ztrátu 480 000 Kč. Z tohoto důvodu provozovatel útulku považuje za rozumné 

rozšíření statutu fondu o možnost čerpání zdrojů i na nákup krmiva a veterinární zákroky pro zvířata. 

  

Pro ucelený přehled je přiloženo úplné znění Vnitřního předpisu č. 8/05 Statut trvalého peněžního 

fondu "Útulek pro zvířata" - příloha č. 3 důvodové zprávy.  

 

 


