
ZÁPIS 

z jednání ZAMĚSTNAVATELE se ZV ZO a OO PRO LIBERTATE        
ze dne 28.03.2022                                                                           

konaného v kanceláři primátora, na nám. T. G. Masaryka: 

 

přítomni:  

za zaměstnavatele:  

    

za ZV ZO:  

za OO PRO LIBERTATE 

 

na kterém byl projednán následující bod: 

Žádost ze dne 21.03.2022  vdově po strážníkovi 
Městské policie Přerov, který nečekaně zemřel dne 12.03.2022 ve věku 
o schválení nevratné finanční sociální výpomoci ve výši, která bude adekvátní její současné situaci 
s odůvodněním, že úmrtím manžela se stala samoživitelkou dvou dětí ve věku let, splácí hypotéku 
na dům a díky svým zdravotním potížím se sluchem - nosí naslouchadlo, má omezenou zdravotní 
způsobilost v možnosti zaměstnání 

ZV OO – návrh na jednorázovou nenávratnou finanční výpomoc ve výši 150 000 Kč ze SF 
manželce zesnulého, a to v souladu s vnitřním předpisem č. 19/2015 ve znění pozdějších 
předpisů, a to konkrétně čl. II odst. 1) „Zaměstnavatel může 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.“ 

V rozpočtu sociálního fondu byly na období 2020 – 2022 schváleny na kulturní a společenské akce pro 
zaměstnance níže uvedené částky: 

• rok 2020 – 37 000 Kč 

• rok 2020 – 30 000 Kč 

• rok 2020 – 5 000 Kč 

• rok 2021 – 38 000 Kč 

• rok 2021 – 35 000 Kč 

• rok 2022 – 40 000 Kč 

Žádná z těchto akcí se s ohledem na pandemii nemoci Covid-19 neuskutečnila a částka 185 000 Kč tak 
zůstala nevyčerpaná v rozpočtu sociálního fondu. Z této skutečnosti je vycházeno při návrhu výše 
výpomoci, která sice nenahradí rodině ztrátu, ale snad aspoň částečně pomůže překlenout tíživou 
životní situaci, ve které se ocitla 

O. Teriaki – plně podpořil návrh ZV OO s doplněním, že zesnulý patřil mezi profesní 
špičku Městské policie Přerov 

– plně podpořil návrh ZV OO 

K podané žádosti a návrhu ZV OO byla vedena rozsáhlá diskuse se závěrem: 

Všemi zúčastněnými byl podpořen návrh na jednorázovou nenávratnou finanční výpomoc ve 
výši 150 000 Kč ze SF manželce zesnulého 



Na nejbližší zasedání Zastupitelstva města Přerova, přes Radu města Přerova, bude předložen 
materiál ke schválení jednorázové nenávratné finanční výpomoci ve výši 150 000 Kč ze SF pro 
manželku zesnulého Materiál do orgánů města připraví tajemník, předkládat ho 
bude primátor. K materiálu se vyjádří ZV ZO. 

 

 

 

 

 

V Přerově dne 28.03.2022, zapsala 

  

 

Použité zkratky: 

ZV ZO   Závodní výbor Základní organizace zaměstnanců Statutárního města Přerova  

OO PRO LIBERTATE Odborová organizace PRO LIBERTATE 

SF   Sociální fond 

 

 

 


