
Pořadové číslo: 12/11

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 7.12.2015

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 12. 
2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Název návrhu:

Dotace na projekt "Zvýšení biologické diverzity zemědělské krajiny ve vybraných 
lokalitách Přerovska"

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč spolku Naše společná krajina, z. s., se 
sídlem Žerotínovo nám. 253/25, 750 02 Přerov I-Město, IČ: 26550997, na projekt "Zvýšení 
biologické diverzity zemědělské krajiny ve vybraných lokalitách Přerovska" a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí;

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

PAR ORJ VÝDAJE (v 
tis. Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

3322 830 Zachování a 
obnova 
kulturních 
památek

661,0 - 10,0 651,0

3792 830 Ekologická 
výchova a 
osvěta

206,1 +10,0 216,1

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k právnímu jednání dle bodu 1, včetně podpisu 
veřejnoprávní smlouvy.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí doporučuje schválit návrh usnesení.



Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem návrhů do orgánů města. Je na jejich zvážení, zda schválí převod finančních 
prostředků, v rámci jednoho závazného ukazatele, k jinému účelu.

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své 31. schůzi dne 26.11.2015 projednala návrh ve třech variantách (poskytnutí 
dotace v požadované výši; poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč; neposkytnutí dotace) a usnesením č. 
1040/31/11/2015 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 10 
000,- Kč.

Důvodová zpráva:

Dne 14. 10. 2015 obdržel Odbor stavebního úřadu a životního prostředí žádost spolku NAŠE 
SPOLEČNÁ KRAJINA, z. s., se sídlem Žerotínovo náměstí 25, Přerov, o kofinancování projektu 
„Zvýšení biologické diverzity zemědělské krajiny ve vybraných lokalitách Přerovska“.
Hlavním cílem projektu je na základě analýzy zemědělské krajiny na území okresu Přerov vybrat 
celkově šest nejvhodnějších lokalit pro založení krajinných prvků a realizaci mysliveckých a 
zemědělských opatření, která by zlepšila životní prostor a početní stavy drobné zvěře a polních ptáků, 
a tím kromě zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny mj. významně přispět k biologické 
ochraně polních kultur.

Výstupy projektu jsou „Komplexní studie – analýza zemědělské krajiny Přerovska a výběr 6 
zájmových lokalit“ (prakticky již dokončeno) a „Ornitologicko-krajinářské studie a projekty sadových 
úprav pro 6 zájmových lokalit“ (je rozpracováno). Z 6 vybraných lokalit se po 2 nachází ve správním 
obvodu obcí s rozšířenou působností Přerov, Lipník nad Bečvou a Hranice. V obvodu ORP Přerov to 
jsou lokality „Nelešovice – Penčice“ a „Beňov – Prusy“, tedy v obvodu statutárního města Přerov 
větší část lokality „Nelešovice – Penčice“.

Celkové náklady na projekt činí 295 000,--Kč, z toho je částka ve výši 206 500,--Kč pokryta dotací 
Ministerstva zemědělství a částka 20 000,--Kč dotací Olomouckého kraje. Pro dokončení projektu je 
zpracovatelem žádána každá ORP o kofinancování ve výši 22 900,--Kč (7,8 % rozpočtu 
projektu). Tato částka má být použita výhradně na projekty sadových úprav na území jednotlivých 
ORP (v případě ORP Přerov tedy „Nelešovice – Penčice“ a „Beňov – Prusy“).

Žádost spolku NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA, z. s., o kofinancování projektu (poskytnutí dotace) 
projednala na svém 10. zasedání dne 22. 10. 2015 Komise životního prostředí. V hlasování se proti 
podpoře projektu sice nevyjádřil žádný z přítomných členů, nicméně vzhledem k nízké účasti nebylo 
přijato usnesení (pro podporu 3, proti 0, zdrželo se 4, z toho jeden spoluautor projektu).

Dle názoru Odboru stavebního úřadu a životního prostředí se v rámci přerovského regionu jedná o 
pilotní projekt svého druhu, který má reálný potenciál pokračovat skutečným vytvořením 
vhodných ploch se zastoupením geograficky původních druhů vegetace, které se následně stanou 
útočištěm pro celou řadu užitečných živočichů (zejména polní ptactvo, ale i savce, plazy, 
obojživelníky a bezobratlé), tedy ploch, které v intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině téměř 
chybí. Z tohoto důvodu odbor doporučuje projekt finančně podpořit, nikoliv však v rámci výkonu 
přenesené působnosti v požadované výši 22 900,-- Kč (což by bylo mj. i v rozporu s podmínkou 
přiznání dotace Ministerstvem zemědělství, kdy orgány státní správy mohou projekt podpořit do výše 
70 % celkových nákladů a takto je projekt právě již ze strany MZe podpořen), ale formou dotace 
města, na jehož území se nachází 1 z 6 řešených lokalit, a to částkou 10 000,-- Kč (varianta II návrhu 
na usnesení).



V případě, že bude po projednání v orgánech města rozhodnuto o poskytnutí dotace, navrhuje se pro 
tyto účely využít část nevyčerpaných prostředků (zůstává 50 000,-- Kč) původně určených na dotace 
na obnovu exteriéru památkově významných objektů na území města Přerova (viz návrh rozpočtového 
opatření).

Příloha:
Žádost spolku NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA, z. s., o kofinancování projektu, včetně upřesnění (bez 
příloh)


