
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: 

Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru – jednorázové nenávratné 

finanční výpomoci ze Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Přerova ve výši 

150 000,-- Kč  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru – jednorázové nenávratné finanční 

výpomoci ze Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Přerova mezi statutárním městem 

Přerov jako dárcem a ***jako obdarovanou na poskytnutí jednorázové nenávratné finanční výpomoci 

ze Sociálního fondu zaměstnanců statuárního města Přerov ve výši 150 000,-- Kč v souladu s 

podmínkami stanovenými Vnitřním předpisem č. 19/2015 Pravidla pro čerpání prostředků Sociálního 

fondu zaměstnanců statutárního města Přerova a pro poskytování příspěvků na stravování členům 

Zastupitelstva města Přerova, kteří jsou pro výkon dlouhodobě uvolněni, z rozpočtu statutárního 

města Přerova, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Městská policie Přerov  

Souhlasí s návrhem na usnesení. 

 

Kancelář tajemníka 

Kancelář tajemníka předkládá materiál v souladu s Vnitřním předpisem č. 19/2015 Pravidla pro 

čerpání prostředků Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Přerova a pro poskytování 

příspěvků na stravování členům Zastupitelstva města Přerova, kteří jsou pro výkon dlouhodobě 

uvolněni, z rozpočtu statutárního města Přerova, ve znění pozdějších předpisů a po předchozím 

projednání se ZV ZO a OO PRO LIBERTATE. ZV OO podala návrh na jednorázovou nenávratnou 



finanční výpomoc ve výši 150 000,-- dle výše uvedeného vnitřního předpisu a všichni zúčastnění         

s tímto návrhem vyslovili souhlas na jednání se zaměstnavatelem, které proběhlo dne 28. 3. 2022. 

 

ZV ZO Odborového svazu státních orgánů 

Odborová organizace doporučuje schválit poskytnutí nenávratné finanční výpomoci paní Š.   ve výši 

uvedené v návrhu na usnesení, která byla odborovou organizací navržena s přihlédnutím                       

k individuálním okolnostem mimořádného případu, zejména pak ke skutečnosti, že paní Š. se po 

náhlém neočekávaném úmrtí manžela, který byl zaměstnancem statutárního města Přerova, stala 

samoživitelkou dvou nezletilých nezaopatřených dětí a současně má zdravotní potíže se sluchem, které 

ji omezují v možnostech pracovního uplatnění. Dle sdělení ředitele Městské policie Přerov zesnulý 

pan Š. byl velmi kladně pracovně hodnocen a patřil mezi profesní špičku Městské policie Přerov. 

Poskytnutá nenávratná finanční výpomoc může alespoň částečně pomoci paní Š. překlenout tíživou 

životní situaci, ve které se nachází. 

 

OO PRO LIBERTATE 

S navrhovanou částkou v plné výši souhlasíme. 

 

Důvodová zpráva: 

Dne 21. 3. 2022 byla doručena žádost paní***– manželky po zesnulém panu *** strážníku Městské 

policie Přerov o poskytnutí nenávratné finanční sociální výpomoci.  

  

Dne 24. 3. 2022 se k podané žádosti vyjádřil ředitel Městské policie Přerov Mgr. Omar Teriaki, který 

vydal souhlasné stanovisko, jež je součástí tohoto materiálu.  

  

Následně proběhlo dne 28. 3. 2022 jednání zaměstnavatele se ZV ZO a OO PRO LIBERTATE. Z 

provedeného zápisu, který je rovněž přílohou tohoto materiálu vyplývá, že cituji: „všemi zúčastněnými 

byl podpořen návrh na jednorázovou nenávratnou finanční výpomoc ve výši 150 000,-- Kč ze SF 

manželce zesnulého. 

  

Vzhledem k tomu, že dle článku II. odst. 1 vnitřního předpisu č. 19/2015 může zaměstnavatel 

zaměstnanci nebo uvolněnému zastupiteli nebo jejich pozůstalým rodinným příslušníkům poskytnout 

v mimořádných případech jednorázovou nenávratnou sociální výpomoc do výše 20 000 Kč. 

Nenávratnou sociální výpomoc přesahující částku 20 000 Kč může zaměstnavatel poskytnout po 

projednání s odborovou organizací, o poskytnutí nenávratné sociální výpomoci přesahující částku       

20 000 Kč rozhoduje Zastupitelstvo města Přerova (§ 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, je tento materiál předkládán Kanceláří tajemníka orgánům obce. 

  

Rada města Přerova tento materiál schválila na své 82. schůzi dne 7. 4. 2022 usnesením č. 

3065/82/10/2022. 

  

  

Příloha č. 1 – Žádost paní ***(pozůstalé po strážníkovi MP *** 

Příloha č. 2 – Vyjádření ředitele MP Přerov Mgr. Omara Teriakiho 

Příloha č. 3 – Zápis z jednání zaměstnavatele se ZV ZO a OO PRO LIBERTATE ze dne 28. 3. 2022, 

jehož součástí je i vyjádření ZV ZO a OO PRO LIBERTATE 

Příloha č. 4 – Návrh „Smlouvy o poskytnutí peněžitého daru – jednorázové nenávratné sociální 

výpomoci ze Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Přerova“  

 

 


