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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 5.12.2017 

Návrh pro 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 12. 

2017 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Mimořádná finanční dotace pro Český svaz včelarů, z.s., základní organizace Přerov I, 

na zařízení pro léčení včelstev, popř. zařízení na zpracování včelích produktů. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč subjektu Český svaz včelařů, z.s., základní 

organizace Přerov I, se sídlem Bochoř, Náves 202/41, IČ:61986321, na zařízení pro léčení včelstev, 

popř. technických zařízení na zpracování včelích produktů. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova po projednání na schůzi konané dne 23.11.2017 usnesením č. 3343/81/4/2017 

nepřijala návrh usnesení podat návrh Zastupitelstvu města Přerova ve věci poskytnutí dotace subjektu 

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Přerov I.  

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora nedoporučuje poskytnutí dotace a předkládá materiál k projednání. 

 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Případná dotace na uvedený účel nezapadá do formátu dotačního programu administrovaného 

Odborem stavebního úřadu a životního prostředí (podpora EVVO), nicméně pokud by byla vůle 

žádosti vyhovět (udržování dobrého zdravotního stavu včelstev můžeme považovat za obecně 

prospěšné), bylo by možné pro tento účel použít nevyčerpané prostředky na odborné posudky, rozbory 

a opatření na úseku zemědělství z provozního rozpočtu Odboru STAV. 

 



Důvodová zpráva: 

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Přerov I, požádal o poskytnutí mimořádné finanční 

dotace na pořízení zařízení pro léčení včelstev, popř. technických zařízení na zpracování včelích 

produktů.  

ČSV,z. s., základní organizace Přerov I se stará celkem o 1049 včelstev a vlastní pouze jeden zastaralý 

fumigační přístroj, což je na tento počet včelstev nedostačující. Navíc byla v průběhu letošního roku 

na celém území základní organizace ČSV Přerov I vyhlašována mimořádná veterinární opatření - 

ochranná pásma zvlášť nebezpečné nákazy moru včelího plodu se zvláštním režimem, probíhalo 

plošné vzorkování včelstev a následné laboratorní analýzy.  

  

Žádost je uvedena v příloze.  

 

 


