Zapomenutý Přerov

Městská spořitelna v Přerově
Městská spořitelna v Přerově jest největším lidovým peněžním ústavem nejen v městě, nýbrž i na
celém okresu přerovském.
Popud k založení spořitelny byl dán ve schůzi městského zastupitelstva již dne 28. září 1881, v
život však byla uvedena teprve dinem 1. ledna 1885.
Úřadovny spořitelny byly tehdy umístěny v místnostech obecních. Kanceláře však později
nevyhovovaly vzrůstu agendy spořitelní, a tak spořitelna v r. 1926 otevřela vlastní budovu spořitelní na
Masarykově náměstí.
Spořitelna jest samostatným veřejným peněžním ústavem dle zákona ze dne 14. dubna 1920, který
za neobmezené záruky zakladatele (obce) provozuje pod státním dozorem úvěrní obchody stanovami
vymezené a který svých přebytků může použíti pouze k účelům všeužitečným a dobročinným.
Jejím účelem jest podporovati smysl pro pracovitost a spořivost v nejširších vrstvách obyvatelstva a
poskytovati jim tak možnost uspořený peníz bezpečně na úrok ukládati.
Svěřených kapitálů užívá spořitelna hlavně k poskytování hypotekárních zápůjček v mezích sirotčí
jistoty, povolování zápůjček komunálních, úvěrů v běžném úctě, k zakupování cenných papírů státních a
jiných papírů, požívajících sirotčí jistoty, k eskontu směnek a k obchodům povoleným jí státní správou.
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Pro naprostou bezpečnost vkladů jsou u spořitelny ukládány prostředky nezletilců, opatrovanců,
veřej. fondů, obcí, nadací a korporací atd. Mimo vklady jest spořitelna oprávněna přijímati do úschovy a
správy cennosti v otevřeném depot neb též v bezpečnostních schránkách (safes) v tresoru zařízených.
Z malých počátků vzrostla spořitelna na ústav, zaujímající čelné postavení mezi lidovými ústavy
peněžními na okrese - dosáhnuvši 80,000.000 Kč svěřených vkladů. Všechny spořitelny v republice spravují
přes 22 miliard Kč vkladů, a již z této výše svěřeného jmění jest patrno, že spořitelny jsou kladnou složkou
jemného mechanismu národního hospodářství naší republiky.
Městská spořitelna dbala vždy té zásady, aby svěřené jí úspory byly opět rozpůjčeny v městě neb
okresu, a aby se stala podporovatelkou všech přičinlivých jednotlivců i korporací, požadujících její finanční
pomoci neb rady. Po převratě za nastávajícího budování administrativy republiky nastala spořitelně úloha
přispěti svou pomocí k výstavbě úředních budov, kteréhožto úkolu se zhostila se zdarem. Spořitelna
umožnila výstavbu nové budovy poštovního úřadu, okresního úřadu, soudu a finančních úřadů, usnadnila
provedením rozprodeje stavebních losů z losové akce města Přerova postavení nových, potřebných, moderně
vybavených činžovních domů obecních i státních. Rovněž podpořila finančně stavební družstva ve stavbě
nových družstevních domů činžovních i vilek rodinných, takže v Přerově vyrostly bloky ulic, soustředěných
v nové městské čtvrtě. Pomáhala tak vydatně k odstranění tíživé bytové nouze.
Dle stavu k 31. prosinci 1932 má spořitelna rozpůjčeno:
v půjčkách hypotekárních

Kč 21,684.276.05

v půjčkách hypotekárních, státem zaručených

Kč 7,860.849.38

v půjčkách komunálních

Kč 13,820.064.27

v úvěrech v běžném účtě

Kč 14,325.394.—

ve směnkách

Kč 4,325.860.85

Z výtěžku svého hospodaření tvoří spořitelna předepsané stanovami reservní fondy, a to fond
všeobecný a fondy zvláštní, jichž výše činí nyní Kč 5,277.350.03.
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Části svých výtěžků, dle účelu stanovami jí určeného, používala spořitelna k věnováním pro účely
dobročinné, humánní a kulturní, ke zmírnění bídy nezaměstnaných a p. Celkový obnos věnování obnášel od
založení do převratu K 37.257.06, od převratu do konce roku 1932 Kč 614.050.
V letních měsících roku 1932 vybudovala Městská spořitelna vlastním nákladem a dnem 6. listopadu
1932 slavnostně předala přerovské veřejnosti železobetonovou lávku přes řeku Bečvu.
Čilá frekvence návštěvníků městské plovárny a sadu Michalova si vyžádala nutného vyřešení
trvalého a bezpečného přechodu přes řeku Bečvu, kterého občané již dlouhou dobu postrádali. Jelikož obec
pro jiné naléhavé potřeby nemohla se podjati tohoto úkolu, vybudovala Městská spořitelna svým vlastním
nákladem železobetonovou lávku a upravila zároveň oba příchody na lávku a prostranství u městské
plovárny. Spořitelna pak svým darem Kč 300.000 přispěla vydatně ku opatření práce mnohým
nezaměstnaným, kteří na stavbě lávky našli práci a obživu. Tímto činem dostalo se občanstvu trvalého
dárku, který bude stále připomínati veřejnosti, že správa spořitelny jest si plně vědoma účelu ústavu
všeobecně prospěšného.
Státní dozor nad spořitelnou vykonává okresní hejtman p. vrchní rada František Chmmelík, který
jeví o vzrůst spořitelny nevšední zájem. Správu spořitelny vede ředitelství, v jehož čele již po dvě desítiletí
působí známý přerovský národohospodářský činitel p. JUDr. Leop. Mohapl, funkci místopředsedy zastává
pan František Musil, členy ředitelství jsou pp. Václav Karal a František Přeslička.
Ředitelem spořitelny jest již od r. 1913 pan Jaroslav Krýsa, který vede spořitelní agendu za pomoci
11 úředníků a 2 zřízenců.
Koncem roku 1932 vykazuje spořitelna Kč 80,093.337.15 vkladů od 15.927 vkladatelů.
Vlastní jmění spořitelny dosáhlo výše Kč 5,277.350.03.
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