
Vnitřní předpis MP č. x/2021, kterým se mění Vnitřní 

předpis č. 1/2018, Zásady pro poskytování náborového 

příspěvku zaměstnancům statutárního města Přerova 

zařazeným do Městské policie Přerov 
 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává tento vnitřní předpis: 

 

Článek I. 

Vnitřní předpis MP č. 1/2018 Zásady pro poskytování náborového příspěvku zaměstnancům 

statutárního města Přerova zařazeným do Městské policie Přerov se mění takto: 

 

1) V článku II. odst. 1 text nově zní: „Náborový příspěvek lze poskytnout zaměstnanci 

statutárního města Přerova, pokud se jedná o zaměstnance zařazeného do MP jako 

strážník a splňuje všechny podmínky pro výkon funkce strážníka obecní policie 

stanovené zákonem o obecní policii, včetně odborné způsobilosti dle § 4d tohoto 

zákona.“ 

2) V článku II.  se za odst. 1 nově vkládá odst. 2, jehož text zní: „Náborový příspěvek lze 

zaměstnanci MP poskytnout nejdříve po 12 měsících od nabytí účinnosti pracovní 

smlouvy.“ 

 

3) Text v článku II odst. 1, písm. c) se nově vloží pod článek. II odst. 3. Jeho text zní: „O 

náborový příspěvek dle odst. 1 tohoto článku může žádat jen zaměstnanec, který 

v posledních 2 letech nepracoval na MP Přerov na pozici strážník.“ 

4) Původní odst. 2 až odst. 8 v článku II. se nově označují jako odst. 4 až odst. 10. 

 

5) V článku II. odst. 4 se text „tohoto článku smlouvy“ nahrazuje textem „Čl.II tohoto 

předpisu“. 

 

6) V článku II. odst. 6 se na konci první věty nahradí tečka čárkou a textem „který splňuje 

výše uvedené podmínky a o příspěvek požádá.“  

 

7) V článku II. odst. 6 se pojem „Kancelář tajemníka, oddělení personální“ nahrazuje 

textem „útvar Kanceláře tajemníka“. 

 

8) V ostatním se vnitřní předpis nemění. 

 

 

 

 



Článek II. 

 

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

zasedání konaném dne xx. xx. 2021 usnesením č. ………………….. 

 

2) Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem xx. .xx. 2021. 

 

 

 

V Přerově dne xx. xx. 2021  

 

 

 

 

 

 

………………………………….    ………………………………. 

   Mgr. Petr Měřínský                  Mgr. Petr Kouba 

             primátor                náměstek primátora 

 

 

 

 

Za správnost: Městská policie Přerov 


