
Pořadové číslo:  22/11 

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 26.11.2021 

Návrh pro 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 12. 2021 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Petr Mlčoch, tajemník magistrátu 

 

Název návrhu: 

Změna vnitřního předpisu č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu „Sociální fond 

zaměstnanců statutárního města Přerova“, ve znění vnitřního předpisu č. 13/11, 

vnitřního předpisu č. 17/2015 a Vnitřního předpisu č. 25/2017 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje změnu Vnitřního předpisu č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu „Sociální fond 

zaměstnanců statutárního města Přerova“, ve znění vnitřního předpisu č. 13/11, vnitřního předpisu č. 

17/2015 a Vnitřního předpisu č. 25/2017 a to dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Kancelář tajemníka 

Kancelář tajemníka doporučuje schválit změnu Vnitřního předpisu č. 18/05 Statut trvalého peněžního 

fondu „Sociální fond zaměstnanců statutárního města Přerova“, ve znění pozdějších předpisů dle 

návrhu na usnesení. 

 

ZV ZO Odborového svazu státních orgánů 

Odborová organizace doporučuje schválit změnu Vnitřního předpisu č. 18/05 Statut trvalého 

peněžního fondu „Sociální fond zaměstnanců statutárního města Přerova“, ve znění pozdějších 

předpisů, dle návrhu na usnesení.  

 

Důvodová zpráva: 

Kancelář tajemníka předkládá návrh změny Vnitřního předpisu č. 18/05 Statut trvalého peněžního 

fondu „Sociální fond zaměstnanců statutárního města Přerova“, ve znění vnitřního předpisu č. 13/11, 

vnitřního předpisu č. 17/2015 a Vnitřního předpisu č. 25/2017 po předchozím projednání s Odborovou 



organizací. 

  

Využívání rekreačního zařízení – chaty Svrčov není zaměstnanci statutárního města Přerova 

využíváno po dobu celého kalendářního roku. Zaměstnanci Magistrátu města Přerova a zaměstnanci 

Městské policie Přerov využívají tohoto rekreačního zařízení zejména po dobu víkendu, státních 

svátků a v letních měsících. Po dobu pracovních dní zůstává tento rekreační objekt málo využívaný. Z 

tohoto důvodu se jeví jako vhodné řešení nabídnout bývalým zaměstnancům Magistrátu města Přerova 

a Městské policie Přerov využití této volné kapacity. 

  

V rámci žádostí, které jsou každoročně zaměstnanci Magistrátu města Přerova a Městské polici Přerov 

podávány na Kancelář tajemníka, budou volná místa přednostně obsazována stávajícími zaměstnanci a 

zbývající volná místa budou využita bývalými zaměstnanci. Dané řešení se jeví jako výhodné i z 

hlediska ekonomického, neboť rekreační objekt musí být udržován a temperován i v době, kdy jej 

nikdo nevyužívá k rekreaci, a to z toho důvodu, aby nedocházelo k jeho chátrání, zamrznutí vody, aj. 

  

Na základě výše uvedeného předkládá Kancelář tajemníka tuto navrhovanou změnu vnitřního 

předpisu. 

  

  

Příloha č. 1 –Vnitřní předpis  

 

 


