
Pořadové číslo:  24/8 

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 13.04.2022 

Návrh pro 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 4. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Bc. Radek Kuchta, vedoucí útvaru 

 

Název návrhu: 

Uzavření darovací smlouvy na poskytnutí náborového příspěvku zaměstnanci 

statutárního města Přerova zařazeného do Městské policie Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a *** jako 

obdarovaným na poskytnutí náborového příspěvku zaměstnanci statutárního města Přerova 

zařazeného do Městské policie Přerov ve výši 50.000,-- Kč v souladu s podmínkami stanovenými 

Vnitřním předpisem MP č. 1/2018, ve znění vnitřního předpisu MP 1/2021 vydaným Zastupitelstvem 

města Přerova dne 12. 4. 2021 usnesením č. 720/18/9/2021. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Městská policie Přerov  

Ředitel Městské policie Přerov souhlasí s návrhem na usnesení. 

 

Kancelář tajemníka 

Kancelář tajemníka doporučuje schválit uzavření darovací smlouvy dle návrhu na usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Vnitřním předpisem MP č. 1/2018 ve znění vnitřního předpisu MP 1/2021 – Zásady pro poskytování 

náborového příspěvku zaměstnancům statutárního města Přerova zařazeným do Městské policie 

Přerov (dále jen „MP“) vydaným Zastupitelstvem města Přerova na jeho 18. zasedání dne 12. 4. 2021 

usnesením č. 720/18/9/2021 byly stanoveny podmínky poskytnutí náborového příspěvku. 

  



Zaměstnanec statutárního města Přerova zařazený do MP *** požádal o poskytnutí náborového 

příspěvku v souladu s podmínkami dle článku II. citovaného vnitřního předpisu. Osvědčení o odborné 

způsobilosti podle § 4e zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, bylo 

předloženo. 

  

Statutární město Přerov má zájem na zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci 

působnosti obce MP a na plnění úkolů MP stanovených právními předpisy. K zajištění řádného plnění 

úkolů MP je nezbytné její dostatečné personální obsazení stanoveným počtem zaměstnanců 

statutárního města Přerova zařazených do MP. Výše náborového příspěvku je Vnitřním předpisem MP 

č. 1/2018 ve znění Vnitřního předpisu MP č. 1/2021 stanovena na částku 50.000,-Kč. 

  

V souladu s čl. II. odst. 6 citovaného vnitřního předpisu je uzavření darovací smlouvy předkládáno 

Zastupitelstvu města Přerova. 

  

Rada města Přerova tento materiál schválila na své 81. schůzi dne 24.3.2022 usnesením č. 

3020/81/10/2022. 

  

Příloha – návrh darovací smlouvy  

 

 


