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Vnitřní předpis č. 8/05 
vydaný Zastupitelstvem města Přerova 

 

Statut trvalého peněžního fondu „Útulek pro zvířata“ ve znění 

Vnitřního předpisu 13/11 a 14/14 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Přerova vydává tento vnitřní předpis: 

 

 

Článek 1 

 

Základní ustanovení 

 

1) Zastupitelstvo města Přerova zřídilo dne 6. ledna 1998 trvalý peněžní fond „Útulek pro 

zvířata“ (dále jen fond). 

 

2) Fond je zřízen za účelem shromažďování finančních prostředků od dobrovolných dárců, 

kteří chtějí přispět ke zlepšení životních podmínek opuštěných zvířat umístěných v útulku 

pro zvířata uvedeném v čl. 1 odst. 4 tohoto vnitřního předpisu nebo ke zlepšení životních 

podmínek opuštěných zvířat odchycených na území statutárního města Přerova v jiném 

útulku, než který je uveden v čl. 1 odst. 4 tohoto vnitřního předpisu. 

 

3) Fond je veden na samostatném účtu u České spořitelny, a. s., pobočky v Přerově, číslo 

účtu 40037-1882930369/0800. 

 

4) Útulek pro zvířata na území statutárního města Přerova provozují Technické služby města 

Přerova, s. r. o. 

 

 

Článek 2 

 

Příjmy a výdaje fondu 

 

1) Příjmem fondu jsou zejména: 

a) finanční prostředky zaslané na účet fondu dobrovolnými dárci,  

b) finanční prostředky získané dědictvím,  

c) příjmy z úroků. 

 

2) Výdaji fondu jsou zejména:  

a) náklady na opravy a udržování útulku uvedeného v čl. 1 odst. 4 tohoto vnitřního 

předpisu, 

b) náklady na rozšíření útulku uvedeného v čl. 1 odst. 4 tohoto vnitřního předpisu, 

c) náklady na nákup zařízení pro zkvalitnění evidence psů, 

d) ostatní náklady v souladu s přáním dárce, 

e) náklady na umístění a pobyt zvířete odchyceného na území statutárního města Přerova 

v jiném útulku, než který je uveden v čl. 1 odst. 4 tohoto vnitřního předpisu, 

f) poplatky spojené s vedením účtu fondu a další nezbytné výdaje.  

 



Článek 3 

 

Správa fondu 

 

1) Správu fondu provádí Odbor ekonomiky Magistrátu města Přerova. 

 

2) Změny vnitřního předpisu Statut trvalého peněžního fondu „Útulek pro zvířata“ schvaluje 

zastupitelstvo města na návrh odboru ekonomiky. 

 

Článek 4 

 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Prostředky fondu musí být použity v souladu s tímto vnitřním předpisem. 

 

2) Zůstatek fondu se na konci účetního období převádí do dalšího kalendářního roku. 

 

3) Prostředky fondu podléhají vyúčtování, které bude součástí Závěrečného účtu a výroční 

zprávy statutárního města Přerova za příslušný kalendářní rok.  

 

4) Zastupitelstvo města Přerova vydalo Vnitřní předpis č. 8/05 Statut trvalého peněžního 

fondu ,,Útulek pro zvířata“ na svém 20. zasedání dne 06.04.2005 usnesením č. 405/20/5   

a předpis nabyl účinnosti dne 20.04.2005. 

 

5) Vnitřní předpis č. 13/11, kterým se mění vnitřní předpisy vydané Zastupitelstvem města 

Přerova v souvislosti se změnou organizační struktury Magistrátu města Přerova vydalo 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 6. Zasedání konaném dne 20.06.2011 usnesením   

č. 228/6/8/2011 a nabyl účinnosti dnem 01.07.2011. 

 

6) Vnitřní předpis č. 14/14 byl schválen Zastupitelstvem města Přerova na jeho 23. zasedání 

konaném dne 28.04.2014 usnesením č. 1036/23/7/2014 a nabývá účinnosti dne 

15.05.2014. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………...                                ………………………………….... 

            Ing. Jiří Lajtoch                                                                         Mgr. Josef Kulíšek 

                  primátor                                                                               náměstek primátora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost: Odbor ekonomiky 

 


